
ІНСТРУКЦІЯ з ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

УВАГА! Користування гідрофільтром без дотримання умов, 

вказаних у інструкції до експлуатації, може привести до 

пожежонебезпечної ситуації! 
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Діюча інструкція з експлуатації поширюється на гідрофільтри. 

Інструкція по експлуатації призначена для вивчення обслуговуючим 

персоналом та працівниками ремонтних і обслуговуючих організацій. 

У зв'язку з постійною роботою по вдосконаленню конструкції 

гідрофільтрів для підвищення надійності експлуатації, в конструкцію 

можуть бути внесені зміни, які не відображені в цьому виданні і не 

можуть бути використані для претензій. 

Гідрофільтри відповідають ГОСТ 29.5-23286565-001: 2007. 

І. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ 

1.1. Гідрофільтр призначений для гарантованого запобігання загорянь та,  

як наслідок, пожеж в системах витяжних повітропроводів та димоходів 

підприємств громадського харчування з температурою газів до 250 С. 

Гідрофільтр повинен використовуватися тільки за призначенням. 

Гідрофільтр встановлюється в існуючу систему вентиляції. 

1.2. Для експлуатації гідрофільтра  в приміщеннях необхідно 

забезпечити такі умови: 

• температура навколишнього середовища від +10 С до +40 С

• відносна вологість навколишнього середовища до 80% при

температурі +25°С

• атмосферний тиск від 84 кПа до 107 кПа (від 630 до 800 мм рт.

Ст.)

• температура повітря, що очищається від + 3 С до + 250 С

• для підключення накопичувального бака, що виконує замкнуту

циркуляцію охолоджуючої води, необхідно:

- напруга джерела живлення змінного струму 220В при

відхиленнях від -5% до +10% від номінальної величини з

частотою 50 1 Гц

- підведення води з робочим тиском від 3 бар до 6 бар

- можливість відведення води.
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Забороняється 

1.Забороняється розташовувати Гідрофільтр пік кутом

2.Забороняється використовувати для очищення припливного і

рекупераційного повітря.

3.Забороняється вмикати Гідрофільтр в електричну мережу без

заземлення! Відсутність заземлення приводить до виходу із

ладу обладнання.

4.Забороняється вмикати Гідрофільтр при знятих елементах

корпусу.

5.Забороняється використовувати Гідрофільтр в приміщеннях з

високою вологістю.

6.Забороняється розміщувати Гідрофільтр в приміщеннях з

легкозаймистими, вибухонебезпечними матеріалами, рідинами

та газами.

7.Забороняється встановлювати повітро-відвідний вентилятор

перед Гідрофільтром.

8.Забороняється вмикати Гідрофільтр в режимі імітації роботи

вузлів контролю (крім випадків перевірки правильності роботи

системи).

9.Забороняється здійснювати транспортування і зберігання

Гідрофільтра в місця нехищенний від природніх умов (дощ,

сніг, тощо.).
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ІІ. ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ 

2.1. Гідрофільтр відповідає вимогам технічних умов          
ГОСТ  29.5-23286565-001:2007 та комплекту технічної документації. 

2.2. Основні параметри та розміри гідрофільтрів залежать від обсягу 

повітря, що очищається, за одиницю часу та відповідає, вказаним у 

таблиці № 1. 

Таблиця 1.  Основні параметри та розміри гідрофільтрів

№ 

п/п 

Найменування 

параметрів 

Од. 

виміру 

Модель 

ГІДРОФІЛЬТР 

1 
Пропускна здатність, 

не більш 
м

3 
/ год

 
1000 2000 3000 4000 5000 

2 

Фланець 

підключення 

повітроводу 

мм 300 300 350 400 500 

3 
Температура повітря, 

що очищається 
С +3…+250

4 

Аеродинамічний 

опір,  

не більш 

Па 400 

5 
Робоче розташування  

корпуса 
- ТІЛЬКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЕ 

6 
Зовнішні розміри 

корпуса, ДхШхВ 
мм 

1100х850 

х625 

1200х850 

х625 

1250х850 

х625 

1250х850 

х625 

2000х950

х1000 

7 
Габаритні розміри, 

ДхШхВ 
мм 

1200х 

880х750 

1350х 

880х750 

1400х880 

х750 

1400х880 

х750 

2250х1100

х1250 

8 Маса, не більш кг 55 60 65 85 110 

9 
Маса з водою, не 

більш 
кг 135 150 160 280 320 

10 Витрати води 
л / 

год 
до 500 (без накопичувального бака) 
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ІІІ. ТЕХНІЧНИЙ КОРОТКИЙ ОПИС 

3.1. Гідрофільтр у повному комплекті складається із двох 

виробів: 

• корпус установки, призначений для охолодження повітря та

уловлювання полум’я, іскор, золи, сажу (монтується в існуючу

вентиляційну систему)

• накопичувальний бак, що виконує замкнуту циркуляцію 

охолоджуючої води в контурі високого тиску (монтується на полу). 

3.2. Установка, яка підключається до вентиляційної системи (див. 

додаток ___ - ПРИНЦИПОВА СХЕМА), складається з корпуса, в якому на 

вході розташовані форсунки, які створюють дрібнодисперсну водяну 

завісу на шляху повітряного потоку, та 2 лабіринтових фільтра. Зовні 

корпуса встановлені фланці для підключення до вентиляційної системи та 

кронштейни для додаткового кріплення установки до стелі. 

3.3. Накопичувальний бак (див. додаток ___ - ПРИНЦИПОВА 

СХЕМА) складається із корпуса, каркаса, клапана з поплавком, фільтра 

попередньої очистки, електронасоса та кнопкового пускача (режим ВКЛ-

ВЫКЛ). 

3.4. Допускається не використовувати у системі накопичувальний бак. 

У цьому випадку підведення води до гідрофільтра необхідно здійснити 

безпосередньо від мережі водопостачання, а відведення води підключити 

до системи каналізації. При такому варіанті підключення якість роботи 

гідрофільтра  не зміниться, але значно збільшаться витрати води. 
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IV. ПРИНЦИП РОБОТИ

Гідрофільтр представляє собою високоефективний водяний 

насадочний фільтр із системою замкнутої циркуляції охолоджуючої води у 

контурі високого тиску. Функціональна схема роботи гідрофільтра в 

замкнутій системі з накопичувальним баком 

представлена у додатку Б, В 

Робота гідрофільтра виглядає наступним образом (див. 

додаток В): 
• проходження забрудненого гарячого повітряного потоку через водяну

завісу високого тиску. Відбувається первинне гасіння іскор та

палаючих частинок та їх дроблення;

• проходження повітряного потоку через зрошуваний водою

лабіринтовий фільтр. При цьому відбувається охолодження

повітряного потоку та масообміні процеси з уловлюванням жирів,

аерозолів та сажі із потоку;

• розворот повітряного потоку на 180 над водяним шаром. 

Відбувається відділення згаслих іскор та частинок від потоку повітря; 

• проходження потоку повітря через сухий лабіринтовий фільтр.

Охолодження очищеного повітря до 40-60 С. Відділення від

очищеного повітря крапельної фракції.
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V. УМОВИ та ВИМОГИ МОНТАЖУ

5.1. Загальні вимоги: 

• гідрофільтр не має власного вентилятора та вимагає прямого монтажу

у повітропровід;

• гідрофільтр призначений для роботи тільки під розрідженням;

• гідрофільтр призначений для внутрішнього використання (при

зовнішньому використанні він має бути захищеним від

переохолодження захисним кожухом – термопокриттям);

• робоче положення гідрофільтра строго горизонтальне.

5.2. Вимоги до розміщення: 

• гідрофільтр має бути розташований у вентильованому приміщенні;

• при виконанні монтажу необхідно передбачити зону для

обслуговування (не менше 1м зверху або не менше 1м зі сторони

бокового ревізійного люка) – див. додаток Д. Основа для монтажу

повинна розташовуватись строго у горизонтальній площині,

витримувати вагу гідрофільтра з водою та забезпечувати механічну

міцність фланцевих з’єднань установки. Варіанти монтажу

гідрофільтра дивіться у додатку Ж.

5.3. Вимоги установки до повітроводів: 

• повітроводи до і після гідрофільтра монтувати (у т.ч. вертикальних

ділянок) з нахилом в сторону установки 10° та забезпечити їх

довжину не менше 0,5 м для забезпечення повернення конденсату та

мікрокрапельного виносу в установку (див. додаток Е);

• повітроводи до і після гідрофільтра герметизувати – для

попередження витрат повітряного потоку та просочування конденсату

та мікрокрапельного виносу із установки;

• з’єднання з повітроводом на виході із гідрофільтра рекомендується

здійснити через гнучку вставку (див. додаток Е).

5.4. Вимоги до розміщення накопичувального бака: 
• основа для монтажу має бути розташована строго у горизонтальній

площині;

• встановлюється у приміщенні нижче рівня гідрофільтра для

забезпечення переливу води із гідрофільтра самопливом;
• місце розташування має забезпечувати вільний доступ до пульта

керування, фільтра та електронасоса;

• забезпечити надійне заземлення.
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5.5. Вимоги до підведення та відведення води: 
• підводити до гідрофільтра СТРОГО холодну питну воду;

• підведення води: штуцер 1/2" (трубопровід Ø20мм);

• кран подачі мережевої води повинен находитись не далі 1м від

накопичувального бака та бути у зоні прямої видимості;

• обов’язкове встановлення фільтра грубого очищення та запірної

арматури на трубі підведення води;

• відведення води: труба для каналізації з переходом на діаметр 50мм;

• довжина труби відведення та переливу від бака до каналізації не

повинна перевищувати 3м.

5.6. Вимоги до електромонтажним роботам: 
Електрокабель прокладати в захисних трубах або коробах.

До силового щитка потрібно підвести живлення за постійною 

схемою. 

При під`єднанні електропроводів до клем використовувати 

наконечники відповідного діаметру з обов`язковим лугуванням в 

місцях з`єднання. 

Заземлення проводити від спільного контуру заземлення приміщення 

до головного болту заземлення на Щиті Автоматики, позначеного 

підписом «Головний болт заземлення» 

Для заземлення використовують мідні, багато жильні дроти (без 

пайки і витків) (переріз дроту заземлення 10 мм
2
 і більше, колір

жовто-залений довжина дроту від встановлення до контуру 

заземлення  не більне 10 м при перерізі 10 мм
2
. 

 З`єднаня дроту заземлення з корпусом пристрою проводити через 

припаяний наконечник-кільце під болт М8. 

Опір заземлення не повинен перевищувати 0,5 Ом.

Забороняється використовувати заземлення, виконане методом крос 

з`єднання (послідовне з`єднання) заземлюючих провідників. 

VI. МОНТАЖ та ПІДКЛЮЧЕННЯ

6.1. Розпакування, встановлення гідрофільтра та його випробування 

повинні виконуватись спеціалістами авторизованої спеціалізованої 

сервісної служби. 

6.2. Встановлення гідрофільтра з накопичувальним баком необхідно 

проводити в наступній послідовності: 
• вмонтувати гідрофільтр в систему вентиляції з шиберами (заслінками)

перед входом та виходом гідрофільтра
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• згідно схеми (додаток Б) встановити в гідрофільтр лабіринтові 

фільтри

• встановити накопичувальний бак у доступному для обслуговування

місці

• виконати підвід комунікацій для підведення та відведення води

• підключити електроживлення, надійно його заземлити згідно  схеми

(додаток Г).

6.3. Наповнити накопичувальний бак водою, виконати перший запуск 

системи, додатково керуючись паспортом електронасоса; виконати огляд 

системи на наявність витоків води. 

6.4. Здача в експлуатацію встановленого виробу оформлюється актом, 

який підписується представником ремонтно-монтажної організації та 

підприємства громадського харчування. 

VII. ПРАВИЛА ЕСПЛУАТАЦІЇ

7.1. Закрити крани для відведення води в каналізацію із 

накопичувального бака та гідрофільтра. 

7.2. Відкрити кран подачі води із системи водопостачання на вході в 

накопичувальний бак. Почекати до повного заповнення (до припинення 

подачі води у бак – спрацює клапан з поплавком). 

7.3. Натиснути кнопку «ПУСК» на пускачі електронасоса. 

7.4. Відкрити шибери (заслінки) на повітроводах перед та після 

іскрогасника. 

7.5. Розпалити вогонь у мангалі / печі. 

7.6. Після закінчення роботи необхідно загасити вогонь у мангалі/печі. 

7.7. Закрити шибери (заслінки) на повітроводах перед та після 

іскрогасника. 

7.8. Натиснути кнопку «СТОП» на пускачі електронасоса. 

7.9. Закрити кран подачі води із системи водопостачання на вході в 

накопичувальний бак. 

7.10. Відкрити крани для відведення в каналізацію із накопичувального 

бака та гідрофільтра. 
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УВАГА! Періодично перевіряйте наявність необхідного рівня води в 

накопичувальному баку (для попередження поломок та пошкоджень 

системи, забезпечення правильної роботи гідрофільтра при 

можливому відключенні водопостачання). 

VIII. ВКАЗІВКИ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ

8.1. Встановлення, експлуатація, технічне обслуговування та ремонт

гідрофільтра з накопичувальним баком повинні виконуватися при

суворому дотриманні правил безпеки згідно "Правил технічної

експлуатації електроспоживачів" (ПТЕ) та "Правил техніки безпеки

електроустановок споживачів" (ПТБ), затверджених Держенергонаглядом,

"Правил улаштування електроустановок" (ПУЕ), а також правил

експлуатації вентиляційних систем.

8.2. При появі екстремальних умов, аварійних та пожежних ситуацій, 

дії персоналу обслуговування визначаються діючими на підприємстві 

інструкціями та схемами евакуації. 

8.3. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

• розташовувати гідрофільтр у вертикальному положенні

• використовувати електронасос при відсутності води у системі

• використовувати гідрофільтр для очищення припливного та

рециркуляційного повітря

• включати електронасос гідрофільтра в електромережу без заземлення

• включати гідрофільтр при знятих або відсутніх елементах системи та

корпусу

• використовувати накопичувальний бак з електронасосом всередині

басейнів, ванних, душових кімнат, інших приміщень з підвищеною

вологістю

• розташовувати накопичувальний бак з електронасосом у

приміщеннях з легкозаймистими, вибухонебезпечними матеріалами,

рідинами та газами

• включати електронасос у режимі імітації роботи (без води у системі)
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• мийка струменем води

• при загорянні гасити водою електронасос, що знаходиться під

напругою

• допускати неповнолітніх до роботи

8.4. До обслуговування гідрофільтра допускаються особи, які пройшли 

технічний мінімум з правил експлуатації обладнання. 

8.5. Відключайте електронасос накопичувального бака від мережі 

електроживлення при зупинці на ремонт та санітарну обробку. 

8.6. При виявленні несправностей відключіть гідрофільтр та викличте 

слюсаря - електрика. 

IX. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ та РЕМОНТ

9.1. Технічне обслуговування та ремонт системи накопичувального 

бака виконують слюсаря - ремонтники III-V розрядів, які мають 

кваліфікаційну групу по електробезпеці не нижче III. 

9.2. Сучасне виконання технічного обслуговування забезпечує тривалу 

та безаварійну роботу гідрофільтра. 

Для цього необхідно мінімум виконувати наступні дії: 

• огляд на наявність витоків води (1 раз на добу)

• заміна води в системі гідрофільтра (1 раз на добу)

• перевірка роботи форсунок розпилення водяного потоку у корпусі

гідрофільтра (1 раз на тиждень)

• промивка фільтрів та ємностей гідрофільтра та накопичувального

бака миючим засобом (не рідше 1 разу на місяць)

Заміна води в системі гідрофільтра здійснюється згідно пунктів 7.6…7.10. 

Промивка фільтрів та ємностей здійснюється в період зупинки роботи 

обладнання, при холодних мангалах / печах, шляхом зняття ревізійних 
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люків гідрофільтра та бака; виймання фільтрів із гідрофільтра 

здійснюється через верхню або бокову ревізію. 

X. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№ п/п Найменування Кіл-ть Примітка 

1 Гідрофільтр з фільтрами та форсунками 1 

2 Інструкція з експлуатації 1 

3 Інструкція з експлуатації електронасоса 1 

Примітка:  

Накопичувальний бак, за бажанням, може не входити в комплект 

поставки – в такому випадку підключення гідрофільтра виконується 

безпосередньо до системи водопостачання, що значно збільшує витрати 

води при роботі. 

XI. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

11.1. Гарантійний термін експлуатації гідрофільтра – 12 (дванадцять) 

місяців з дати введення в експлуатацію. 

11.2. Протягом гарантійного терміну несправності, що виникли з вини 

Виробника, усуваються за його рахунок.  

Власник повинен пред’явити гідрофільтр з оформленим свідоцтвом 

передачі-приймання, див. додаток А.  

Дане правило не розповсюджується на випадки, якщо гідрофільтр вийшов 

з ладу за вини Споживача, в результаті порушення правил експлуатації, 

що вказані в даній інструкції, або виконанні ремонту гідрофільтра 

Споживачем. 

11.3. Гарантійна майстерня знаходиться за адресою: 

_________________________________________________________ 
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XII. ЗБЕРІГАННЯ

12.1. Гідрофільтр повинен зберігатися у критих приміщеннях з наявністю 

корозійно - активних агентів у повітрі не більше, ніж вказано для повітря 

типу ІІ по ДСТУ 15150 та згідно ДСТУ 16371-93 – 12 місяців. 

12.2. Зовнішня консервація гідрофільтра повинна відповідати одному із 

варіантів протикорозійного захисту ІІ-1 по ДСТУ 9.014 та ДСТУ 

16371-93. 

XIII. ТРАНСПОРТУВАННЯ

13.1. Гідрофільтр повинен транспортуватися повністю змонтований згідно 

комплекту технічної документації. 

13.2. Транспортування гідрофільтра повинно проводитися згідно правил 

перевозки вантажів, дійсних для даного виду транспорту (ДСТУ 

16371-93). 

13.3. При вантажно-розвантажувальних роботах та транспортуванні 

падіння та перевертання гідрофільтра  ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ. 

XIV. ІНФОРМАЦІЯ щодо ПРОДАЖУ

Гідрофільтр  модель ___________  код _____________ 

пройшов перевірку та визнаний придатним до експлуатації. 

ДАТА ВИРОБНИЦТВА ______________________________ 

ДАТА ПРОДАЖУ      ______________________________ 

XV. УТИЛІЗАЦІЯ

Утилізація гідрофільтра виконується по загальним правилам переробки 

вторинної сировини. 

ДОДАТОК А (обов’язково) 

СВІДОЦТВО ПЕРЕДАЧІ - ПРИЙМАННЯ 

Гідрофільтр модель _______________   

виготовлений та прийнятий згідно обов’язкових вимог державних 

стандартів, діючої технічної документації и визнаний придатним до 

експлуатації. 

Начальник ОТК    _____________    ___________________    _________ 

    М.П.                     підпис                        ПІБ підписанта                    дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
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