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1. PODSTAWOWE INFORMACJE 
 

GENERATOR DWUTLENKU CHLORU EuroClean OXCL 01, 02, 03 

Producent:  EuroClean s.r.o., Lidická 1348, 252 63, Roztoky , Czech Republic 

Jednostka upoważniona: 
Producent / Importer 

 EuroClean Sp. z o.o., ul. Szlachtowskiego7B/3, 30-132 Kraków 

 

TELEFONY ALARMOWE 

Tel.: (12) 43 00 377  (8-16 godz.) 

694 466 697 / 604 650 767 

serwis@euroclean.com.pl 

1.1. ZASTOSOWANIE URZĄDZENIA 

 
Generator dwutlenku chloru EuroClean OXCL jest przeznaczony do bezpiecznej produkcji, a następnie 
dozowania dwutlenku chloru do dezynfekcji wody pitnej, ciepłej wody użytkowej chłodzącej oraz 
ścieków.  Z uwagi na szkodliwość i niestabilność dwutlenku chloru, konieczne jest bezwzględne 
przestrzeganie zaleceń niniejszej instrukcji oraz ogólne przyjętych zasad, obniżających ryzyko awarii i 
wypadków. Ponadto konieczne jest bezwzględne przestrzeganie zasad BHP oraz korzystanie z 
przydzielonej odzieży i środków ochrony osobistej. 
 

 

UWAGA !!! 
Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji oraz przepisów  bezpieczeństwa może 

skutkować obrażeniami personelu. 

 

1.2. SPECYFIKACJA URZADZENIA 

 

Dane techniczne generatora dwutlenku chloru EuroClean OXCL j.m. wartość 

Wydajność 
 

[m
3
/h] 12/25 

Maksymalne ciśnienie pracy [bar] 8 

Stężenie : NaClO2 [%] 12,5 

Stężenie : HCl [%] 7 

Stężenie : ClO2 ppm 2000-3000 

Wysokość/Szerokość/Głębokość urządzenia [cm] 156x93x48 

Waga generatora (bez odczynników) [kg] 80 

Objętość beczki na odczynniki [l] 60 

Zasilanie urządzenia [V] 230 

Przyłącze wody procesowej [cal] 1/2 

Pojemność zbiornika reakcyjnego [l] 3,7 

Tabela 1: Specyfikacja techniczna urządzeń EuroClean  OXCL.  

mailto:serwis@euroclean.com.pl
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1.3. BUDOWA URZĄDZENIA 

 

Urządzenie stanowi kompaktowy szkielet wykonany ze spawanego polipropylenu z dwoma wannami 

ochronnymi odczynników chemicznych. Poniższy rysunek przedstawia urządzenie EuroClean OXCL.  

 

 

Legenda: 
1- Wanna ochronna dla zbiornika chlorynu sodu 
2- Dolne sondy bezpieczeństwa  w wannach  
3- Wanna ochronna dla zbiornika kwasu solnego 
4- Sonda poziomu odczynnika kwasu solnego 
5- Zamykana klapa przestrzeni wanien ochronnych 
6- Pompa TEKNA EVO dwutlenku chloru 
7- Pompy IWAKI ( kwas solny, chloryn sodu) 

8- Zintegrowany filtr wstępny 
9- Zawory elektromagnetyczne 
10- Reaktor procesu o pojemności 3,7 l 
11- Przestrzeń zamykana z rozdzielnicą sterującą 
12- Przewody doprowadzające odczynniki i wodę 
13- Sterownik urządzenia 
14- Kaseta złoża węgla aktywnego z węglem aktywnym 
15- Sonda poziomu odczynnika chloryn sodu
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1.3.1. POMPY DOZUJĄCE 

 

Pompy dozujące są  jednym z podstawowych elementów urządzenia. Urządzenie wyposażono we 3 

pompy dozujące: odpowiednio chloryn sodu ze zbiornika odczynników do przestrzeni reakcyjnej, 

kwasu solnego ze zbiornika odczynników do przestrzeni reakcyjnej oraz pompy dwutlenku chloru 

dozującej dezynfektant ze zbiornika reakcyjnego do instalacji. W zależności od przeznaczenia 

wyróżniamy pompy dozujące odczynniki do produkcji oraz pompy dozujące dwutlenek chloru do 

instalacji.  

 

1.3.1.1. POMPY DOZUJĄCE KWAS SOLNY I CHLORYN SODU 

 

Pompy te każdorazowo stosowane są do pompowania odczynników chemicznych: kwasu solnego 

oraz chlorynu sodu do przestrzeni reakcyjnej ze zbiorników magazynowych. do instalacji.  

 

 

 

 

Rysunek 1: Pompy dozujące kwas solny i chloryn sodu 

Króciec ssawny 

Króciec tłoczny 

Zawór odpowietrzający 

Króciec odpowietrzający 

Pompa 

chlorynu sodu 

Pompa kwasu 

solnego 
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1.3.1.2. POMPA DOZUJĄCA DWUTLENEK CHLORU 

 

 

Posiadają głowicę wykonaną z materiału PVDF oraz ceramiczne zawory kulkowe- membrana 

wykonana jest z PTFE. Sterowanie pompą dwutlenek chloru odbywa się za pośrednictwem 

potencjometru. Pompa posiada wyłącznik, oznaczony na poniższym rysunku- czerwoną obwódką), 

który pozwala na włączanie i wyłączanie ręczne pompy.  

 

Rysunek 2: Pompy dozujące dwutlenek chloru. 

Wyłącznik 

główny 

Głowica pompy 

Króciec  ssawny 

Króciec tłoczny 
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1.3.2. ROZDZIELNICA STERUJĄCA  OXCL  

 

 

Rysunek 3: Rozdzielnica sterująca OXCL- widok zewnętrzny. 

Rozdzielnica sterująca znajduje się za zamykaną na klucz przestrzenią zlokalizowaną poniżej 

sterownika pomiędzy przestrzenią pomp, a zbiornikiem reakcyjnym. 
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1.3.2.1. PANEL STEROWNICZY PRZEKAŹNIKA UNITRONICS Vision 130 

 

 

Rysunek 4: Sterownik, widok zewnętrzny 

 
 

KOMUNIKATY POJAWIAJĄCE SIĘ NA WYŚWIETLACZU: 
 
 Tryb stop: 

 
Po włączeniu zasilania na ekranie głównym włącza się automatycznie  tryb  „STOP“ 

z kilkuminutową przerwą startową. Tryb „STOP“ można przerwać na ekranie trybu 

„ALARM“. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

UWAGA !!! 
Zabrania się przypadkowego manipulowania przyciskami programatora. Może to 

skutkować zmianami parametrów pracy urządzenia, a w najgorszym przypadku nawet 

do usunięcia całego oprogramowania. 

 

UWAGA !!! 
Po włączeniu napięcia zasilania sterownik pokazuje komunikat: „Urządzenie 

wyłączone” i znajduje się w trybie uśpienia. Po upłynięciu około 6 minut urządzenie 

przechodzi automatycznie w tryb pracy- kontynuuje pracę. 
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 Tryb pracy: 
 
Na ekranie głównym widoczne są następujące dane: 

 poziomy odczynników chemicznych, (3 poziomy: minimalny, średni oraz maksymalny) 

 poziom wyprodukowanego w reaktorze dwutlenku chloru (3 poziomy: minimalny, średni oraz 
maksymalny) 

 czas, 

 przepływ ( wartość obliczana przez sterownik) 

 jeżeli podłączona jest cela pomiarowa, także komunikat o niskim stężeniu ClO2 (Min xx mg/l !).  

 wyświetlają się komunikaty alarmowe oraz informacje dotyczące trybu pracy urządzenia 
 

     W prawym górnym rogu ekranu alarmowego liczony jest czas (w dniach) do najbliższego 
wymaganego przeglądu serwisowego. Po uruchomieniu urządzenia interwał serwisowy ustawiony 
jest na 120 dni. Po upłynięciu 90 dni komunikat zacznie migać równocześnie z ikoną „S“ znajdującą 
się na lewo od zegara. Jeżeli przegląd nie zostanie przeprowadzony i licznik osiągnie stan „0“, 
urządzenie zostanie automatycznie wyłączone. 

 
 
 Tryb awaryjny/alarmowy: 
 
Rodzaje alarmów na ekranie trybu ALARM : 
 
1. „Zalanie sondy górnej“ - zalanie sondy bezpieczeństwa pod reaktorem ClO2 
2. „Zalanie sondy dolnej“ - zalanie sondy bezpieczeństwa zbiorników odczynników NaClO2, HCl 
3. „Brak dozowania ClO2“ – awaria systemu dozowania ClO2 
4. „Brak dozowania HCl“ – awaria systemu dozowania HCl 
5. „Brak dozowania NaClO2“  – awaria systemu dozowania NaClO2 
6. „Brak poziomu cieczy“ – brak dopływu wody procesowej 
7. „Brak HCl“ – brak odczynnika HCl 
8. „Brak NaClO2“ – brak odczynnika NaClO2 
9. „Wysokie stężenie ClO2 ! “ – alarm celi pomiarowej 
10. „Kalibracja celi“ 
11. „Wymagany przegląd  !” – po 120 dniach pracy jest urządzenie automatycznie  wyłączone 
12. „Start procesu“ – przerwa startowa 3 minuty 
 
Przykładowy zrzut ekranu alarmowego/awaryjnego: 
 

 

 

UWAGA !!! 
Urządzenie wymaga regularnych przeglądów średnio co 3 miesiące. Jeżeli przegląd nie 

zostanie przeprowadzony na czas- urządzenie samoistnie wyłączy się.  
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1.3.3. ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE 

 

Elektrozawory to elementy kontrolujące medium pod ciśnieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu 

lub zamykaniu urządzenia odcinającego (membrany), bezpośrednio lub pośrednio, w stanie 

wzbudzonym cewki. W urządzeniach do dezynfekcji wody wykorzystujemy 2 szeregowo połączone 

zawory elektromagnetyczne 2/2 drożne z serwosterowaniem o  średnicy przyłączeniowej ½” w wersji 

NC (normalnie zamknięte)- w przypadku braku napięcia na cewce pozostają zamknięte. Za 

elektrozaworami znajduje się złącze wtykowe doprowadzające wodę do procesu produkcji dwutlenku 

chloru. 

 

Rysunek 5: Szeregowo połączone zawory elektromagnetyczne sterujące podawaniem wody do 
procesu. 

 

1.3.4. SYSTEM FILTRACJI WODY DO PROCESU 

 

Jest to ważny element urządzenia. Oczyszcza wodę doprowadzaną do procesu dezynfekcji- na 

wkładzie filtra gromadzą się zanieczyszczenia znajdujące się pierwotnie w wodzie, które mogą 

zakłócać proces tworzenia dwutlenku chloru a także zaburzać pracę zaworów elektromagnetycznych 

( są wrażliwe na osadzanie się zanieczyszczeń). 

 

Rysunek 6: System filtracyjny- zintegrowany z urządzeniem filtr wstępny w korpusie. 
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1.3.5. FILTR Z WĘGLA AKTYWNEGO W KASECIE

System filtra opartego na filtracji przez złoże węgla aktywnego ma za zadanie zatrzymywanie 

szkodliwych oparów mogących ze zbiornika reakcyjnego (reaktora). Filtracja polega na 

odprowadzaniu szkodliwych par przewodem łączącym reaktora z przestrzenią filtra z węgla 

aktywnego. Złoże węgla aktywnego ma ograniczone możliwości filtracji par, zaleca się wymianę złoża 

po 0,5-1 roku od momentu rozpoczęcia jego pracy. 

Rysunek 7: System filtracji par- kaseta na złoże z filtra aktywnego. 

 

1.3.6. REAKTOR PROCESU 

 

Jest to szczelnie zamknięty pojemnik,wykonany z tworzywa, w którym zachodzi reakcja produkcji i 

tworzenia dwutlenku chloru. Wewnątrz przestrzeni reaktora znajduje się sonda poziomu, która  

wyłapuje 3 poziomy – minimalny,pośredni oraz maksymalny.  Zbiornik reakcyjny połączony jest z 

przewodem na króćcu ssawnym pompy dwutlenku chloru za pomocą tulei zbiornka reakcyjnego oraz 

w sposób sztywny łączy reaktor z przestrzenią kasety złoża węgla aktywnego, gdzie neutralizowane są 

opary dwutlenku chloru. W nakrętce reaktora znajdują się doprowadzenia wody do procesy, a także 

odczynników chemicznych (kwasu solnego oraz chlorynu sodu). 

 

Rysunek 8: Zbiornik reakcyjny – widok zewnętrzny. 

Kaseta z węglem aktywnym 
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Rysunek 9: Zbiornik reakcyjny – budowa wewnętrzna. 

 

Rysunek 10: Tuleja zbiornika reakcyjnego OXCL. 

 

1.3.7. SONDA POZIOMU W REAKTORZE/ZBIORNIKU REAKCYJNYM 

 

Sonda informuje nas na wyświetlaczu/ekranie  głównym ile dwutlenku chloru pozostało w reaktorze 

do wydozowania. Pełni także funkcję rozpoczynającą proces produkcji dwutlenku chloru, a także jego 

zakończenia (poziomy minimalny oraz maksymalny). 
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Rysunek 11: Sonda poziomu dwutlenku chloru w zbiorniku reakcyjnym. 

 

1.3.8. SONDY POZIOMU ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH 

 

Są to sondy wyposażone w centralnie umiejscowione pływaki, który wraz z ubytkiem odczynnika 

chemicznego zmieniają swoje położenie, w przypadku osiągnięcia poziomu minimalnego urządzenie 

przerywa pracę. Sonda montowana jest w nakrętce kanistra odczynnika chemicznego. 

 

Rysunek 12: Sonda poziomu odczynnika chemicznego. 
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1.3.9. WODOMIERZ IMPULSOWY 

 

Wodomierz impulsowy poprzez rejestrowanie ilości przepływającej wody wymusza dozowanie do 

instalacji dwutlenku chloru. Połączony jest z wodomierzem oraz rozdzielnicą sterującą ( dającym 

sygnał w zależności od ustawień- co 1, 10, 100 litrów ). 

 

Rysunek 13: Wodomierz z kablem impulsowym. 

 

1.3.10. TRYSKI DOZUJĄCE 

 

Zadaniem zaworu/tryski dozującej jest dozowanie przygotowanego dwutlenku chloru do instalacji.  

 

Rysunek 14: Tryska dozująca PVDF. 

Sondy dozujące/tryski montowane są za wodomierzem w punkcie dozowania wody. Maksymalne 

dopuszczalne ciśnienie wynosi 8 bar. Podczas wysokiego ciśnienia panującego w instalacji może dojść 

do uszkodzenia sondy, a nawet wręcz do jej wypchania z punktu dozowania. Tryska wkręcana jest do 

przygotowanego uprzednio na by-passie punktu dozowania. Posiada gwint zewnętrzny ½”. 

 

1.3.11. PRZEWODY PROWADZĄCE ODCZYNNIKI 

 

Odczynniki chemiczne prowadzone są przewodami teflonowymi (PTFE) o wymiarach 4x6 mm od 

kanistrów z odczynnikami chemicznymi do króćców ssawnych pomp chlorynu sodu i kwasu solnego 

oraz z króćca tłocznego do zaworów wtryskujących,  dozujących chemię do procesu przygotowania 

dwutlenku chloru, występują także przewody mające na celu odpowietrzenie pomp (króciec 

odpowietrzający). 

Zbiornik reakcyjny połączony jest przewodem PTFE zakotwionym za pomocą tulei reaktora z pompą 

dwutlenku chloru na króćcu ssawnym, a z króćca tłocznego prowadzi dwutlenek chloru do 
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przygotowanego punktu dozowania (na by-passie) i zakotwiony jest w trysce dozującej. Aby uchronić 

przewód na króćcu tłocznym  pompy dwutlenku chloru od uszkodzeń mechanicznych i przetarć, 

chroni się go w przewodzie o wymiarach 7x10. 

1.3.12. SONDY BEZPIECZEŃSTWA 

 

W urządzeniu występują dwie pary sond bezpieczeństwa: sondy górne oraz sondy dolne.  Na 

wypadek wystąpienia nieszczelności sondy mają zadanie wychwycić przeciek/wyciek oraz wyłączyć 

urządzenie. W zależności od miejsca ewentualnego wycieku na wyświetlaczu pojawi/-ą się 

komunikat/-y awaryjny: 

„Zalanie sondy górnej“ - zalanie sondy bezpieczeństwa pod reaktorem ClO2 
„Zalanie sondy dolnej“ - zalanie sondy bezpieczeństwa zbiorników odczynników NaClO2, HCl 
 

1.3.12.1. SONDY BEZPIECZEŃSTWA GÓRNE 

 

Umieszczone są w przestrzeni zbiornika reakcyjnego i na wypadek rozszczelnienia reaktora informują 

o zaistniałym wycieku- w efekcie czego urządzenie zostaje wyłączone. 

 

Rysunek 15: Sondy bezpieczeństwa górne- w przestrzeni reakcyjnej. 

 

1.3.12.2. SONDY BEZPIECZEŃSTWA DOLNE 

 

Umieszczone są w przestrzeniach wanien ochronnych i na wypadek rozszczelnienia zbiorników z 

odczynnikami lub wycieku na pompach dozujących informują o zaistniałym wycieku- w efekcie czego 

urządzenie zostaje wyłączone. 
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Rysunek 16: Sondy bezpieczeństwa dolne- w przestrzeni wanien ochronnych. 

 

1.4. ZASADA DZIAŁANIA URZĄDZENIA 

 

Generator dwutlenku chloru wytwarza z kwasu solnego 7% oraz chlorynu sodu 12,5% w zbiorniku 

reakcyjnym dwutlenek chloru o stężeniu 2-3,5 g/l (2000 ppm-3500 ppm). Następnie jest dozowany 

do instalacji porcjowo, w zależności od przepływu wody zanotowanego na wodomierzu impulsowym. 

Wytwarzanie zachodzi według reakcji: 

5 NaClO2 + 4 HCl -> 4 ClO2 + 5 NaCl + 2 H2O 

  12,5 %           7%       2 g/l 

1.4.1. OPIS TECHNOLOGII PRZYGOTOWANIA DWUTLENKU CHLORU 

 
Dwutlenek chloru przygotowywany jest automatycznie w odpowiedniej dawce w zbiorniku 

reakcyjnym generatora. 

 

Przygotowanie polega na: 

 napełnieniu pojemnika wodą do odpowiedniego poziomu za sprawą zaworów 

elektromagnetycznych do odpowiedniego poziomu, wyznaczonego przez najdłuższą sondę 

konduktometryczną 

 dostarczeniu do zbiornika reakcyjnego odpowiedniej ilości kwasu solnego pompą dozującą 

ten odczynnik 

 dozowaniu do zbiornika reakcyjnego odpowiedniej ilości chlorynu sodu 

 dopełnieniu zbiornika reakcyjnego wodą do wymaganego poziomu 

 przerwie na wymieszanie odczynników 

 dozowaniu do instalacji dwutlenku chloru 
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1.4.2. ODCZYNNIKI CHEMICZNE 

 

 

UWAGA !!! 
W  przypadku stosowania chemikaliów o zbyt dużym stężeniu istnieje zagrożenie 
wybuchem. Przestrzegać zaleceń podanych w kartach charakterystyki substancji 
niebezpiecznych. 

 

 

UWAGA !!! 
W wyniku błędów o obsłudze polegających na zamianie pojemników na chemikalia 
lub lancy ssących istnieje ryzyko wybuchu i poważnych uszkodzeń urządzeń oraz 
zranienia osób.  Nie mylić pojemników. 

 

UWAGA !!! 
W wyniku kontaktu skóry i ubrania z chlorynem sodu i kwasem solnym istnieje ryzyko 
poparzeń. Stosować środki ochrony skóry i odzież ochronną. Skażoną skórę i odzież 
należy natychmiast przemyć wodą. 

 

UWAGA !!! 
W przypadku kontaktu z oparami dwutlenku chloru istnieje ryzyko podrażnienia oczu, 
układu oddechowego i skóry. Stosować środki ochrony dróg oddechowych, ochronę 
oczu i skóry. 

 

 Kwas solny (HCl) - roztwór 7% - substancja żrąca; powoduje oparzenia skóry i oczu; w skutkach 

łagodniejszy niż H2SO4 czy HNO3; niebezpieczny dla wód poziemnych i powierzchniowych; 

najwyższe dopuszczalne stężenia: chlorowodór – NDS – 5 mg/m3 – NDSCh - 10 mg/m3  (wg 

Rozporządzenia MPiPS z dn. 29 listopada 2002; Dz.U. Nr 217, poz. 1833, z późniejszymi 

zmianami). 

Zbiornik z kwasem szczelnie zamknięty korkiem. 
Ewentualne produkty wyparowania - odprowadzone systemem wentylacji. 

Zbiornik umieszczony w szczelnej wannie ochronnej. 
UWAGA !!! 

Przestrzega się przed zamianą zbiorników z chemikaliami. 

 

 Chloryn sodu (NaClO2) - roztwór 12,5% - produkt szkodliwy, działa szkodliwie po połknięciu; 

drażniący, ryzyko poważnego uszkodzenia oczu, działa drażniąco na skórę; niebezpieczny dla 

środowiska, działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.  W przypadku małych wycieków - 

roztwór spłukać dużą ilością wody.  W przypadku dużych wycieków – niezbędna pomoc 

wykwalifikowanych firm utylizacyjnych. 

Zbiornik z chlorynem szczelnie zamknięty korkiem. 
Ewentualne produkty wyparowania - odprowadzone systemem wentylacji. 

Zbiornik umieszczony w szczelnej wannie ochronnej. 
UWAGA !!! 

Przestrzega się przed zamianą zbiorników z chemikaliami. 
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2. INSTALACJA URZĄDZENIA 
 

 

UWAGA !!! 
Nieprawidłowy montaż (instalacja) może spowodować ciężkie obrażenia u ludzi i 

uszkodzenie mienia. System może być montowany tylko przez upoważniony i 

przeszkolony personel. 

Błędy montażowe w instalacji mogą prowadzić do wystąpienia szeregu ryzyk 

(zagrożeń), Istnieje ryzyko uszkodzeń korozyjnych obwodów elektronicznych i zatrucia 

gazowym ClO2 

 

UWAGA !!! 
Nie zaglądać do urządzenia. Istnieje ryzyko ciężkich poparzeń w wyniku kontaktu z 

chemikaliami wyciekającymi z uszkodzonych uszczelnień, zaworów, złączy lub 

przewodów giętkich względnie przy manipulowaniu chemikaliami. 

Nie należy zaginać węży i doprowadzać je, tam gdzie jest to możliwe, bezpośrednio z 

aparatury i starannie podłączać, dokręcając nakrętki ręcznie. 

 

UWAGA !!! 
Zawsze zakładać odzież ochronną (okulary ochronne, rękawice, fartuch ochronny i w 

razie konieczności maskę z aparatem oddechowym). 

 

UWAGA !!! 
Nie zamieniać pojemników. Zawsze sprawdzać etykiety. Nie używać środków 
czyszczących. 
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2.1. PRZYGOTOWANIE INSTALACJI I WYBÓR MIEJSCA MONTAŻU URZĄDZENIA 

 

W celu dezynfekcji obiegu ciepłej wody użytkowej (szpitale, hotele, DPS,) urządzenie podłączyć na 

przyłączu wody zimnej do obiegu c.w.u. (na zasilaniu, dopływu wody zimnej do procesu podgrzania). 

Wynikiem tego jest dozowanie dokładnej ilości dezynfekanta, zależnej od zużycia ciepłej wody. 

Przygotowanie przyłącza polega na wykonaniu obejścia (by-passu) z wodomierzem , zaworami oraz 

punktami poboru wody i dozowania. Jest to spowodowane względami bezpieczeństwa, łatwego 

montażu (demontażu) urządzenia i serwisu.  

 

1- Przyłącz wody zimnej do podgrzania 
2- Zawór kulowy 
3- Trójnik 900 zakończony gwintem zewnętrznym ½” 
4- Zawór kulowy ½” zakończony gwintem zewnętrznym ½” 
5- Punk poboru wody- zakończony zaworem kulowym ½” 
6- Wodomierz impulsowy 
7- Punkt dozowania wody- Trójnik 900 zakończony gwintem wewnętrznym ½” 
8- Wylot wody zimnej do obiegu c.w.u. 

 

Rysunek 17: Szczegół A- Punkt dozowania z sondą dozującą. 
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Rysunek 18: Przykładowe obejście (by-pass). 

Tabela 2: Wytyczne dla miejsca instalacji urządzenia EuroClean OXCL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytyczne dla miejsca instalacji- wymagania 

Twarde podłoże ( konstrukcja stojąca) 

Usytuowanie urządzenia najlepiej tyłem w stronę ściany 

Pomieszczenie 

musi być chronione przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych 

musi być chronione przed mrozem 

musi zapewniać dobrą wentylację 

musi zapewniać dostateczne oświetlenie (względny pracy i kontroli) 

musi mieć podłączenie do elektrycznej sieci zasilającej 

mieć dostęp do sieci wodociągowej 

musi posiadać spust podłogowy (kratkę) do spłukiwania odczynników 

chemicznych musi być izolowane (drzwi) od innych pomieszczeń - ochrona przeciwpożarowa 

musi spełniać przepisy odnośnie zapobiegania wypadkom 

Przygotowaną do podłączenia instalacja (by-pass) 

Gniazdko zasilające w odległości do 3 m od urządzenia 
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2.2. PROCEDURA INSTALACJI URZĄDZENIA PRZEZ TECHNIKÓW SERWISOWYCH 

 

 

 

 

 

 

Wypełnienie dokumnetacji/ listu serwisowego/ protokołu serwisowego 

Wyczyszczenie urządzenia oraz uporządkowanie stanowiska pracy 

Dokonanie procesów kontroloi poprawności wykonania czynności instalacyjnych/ poprawności działania urządzenia 

Przeprowadzenie czynności sprawdzających proces produkcji/ regulacja zaworu kulowego doprowadzającego wodę, 
odpowietrzenie pomp/ kalibracja pomp dozujących. 

Podłączenie urządzenia do zasilania/ otwarcie -zamknięcie zaworów na by-passie / włączenie urządzenia  

Ustawić karnistry z odczynnikami chemicznymi w przestrzeni wanien ochronnych generatora  

Przyłączenie wodomierza, kabla impulsowego, przyłączenie punktu poboru wody do procesu, instalacja tryski dozującej, 
przyłączenie przewodu z punktem dozowania 

Ustawienie urządzenia w ostatecznym miejscu montażu 

Oczyszczenie urządzenia z opakowań transportowych wewnętrznych i zewnętrznych (folie zabezpieczające urządzenie, 
reaktor szklany, przestrzeń pomiędzy wkłądem węgla aktywnego itp.) 

Kontrola wodomierza/ ewentualnie korekta impulsowania wodomierza po 1L, 10 L, 100 L. 

Kontrola poprawności wykonania by-passu, zamknięcie obejścia oprzez zamknięcie/otwarcie  odpowiednich zaworów 

 Przygotowanie instalacji i wybór miesjca montażu (Handlowiec, Kontrahent) 
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3. OBSŁUGA KONTROLNA URZĄDZENIA 

3.1. OBOWIĄZKI OBSŁUGI KONTROLNEJ  

 

Do podstawowych obowiązków obsługi kontrolnej należy 1 RAZ W CIĄGU 24-H  
 
1)   sprawdzić działanie generatora oraz kolor dwutlenku chloru w reaktorze 

2)   sprawdzić działanie wentylatora  

3)   sprawdzić stany chemikaliów 

4)   przestrzegać  zasad BHP  

5)   przestrzegać przepisów PPOŻ  

6)   przestrzegać kodeksu pracy 

7)   przestrzegać instrukcji eksploatacji 

8)   postępować zgodnie z instrukcjami producenta/importera 

9)   informować producenta/importera o wadach, usterkach urządzenia  

10) w przypadku awarii - wyłączyć generator i powiadomić producenta/importera  

11) w przypadku innych nieoczekiwanych bądź nierozwiązywalnych zdarzeń – niezwłocznie 

      powiadomić producenta/importera 

12) prowadzić dziennik kontroli; po każdej kontroli dokonać wpisu w dzienniku kontroli 

13) zachowywać czystość i porządek. 

 

3.2. CZYNNOŚCI ZABRONIONE OBSŁUDZE KONTROLNEJ  

 

Do czynności zabronionych obsłudze kontrolnej należą w szczególności: 
 
1) jakakolwiek manipulacja przy chemikaliach  

2) otwieranie drzwi przestrzeni przygotowawczej (szklane pojemniki)   

3) otwieranie drzwi przestrzeni magazynowej (zbiorniki z chemikaliami) 

4) manipulacja przy jakichkolwiek rurociągach  

5) mieszanie stosowanych chemikaliów 

6) długotrwałe przebywanie w miejscu produkcji dwutlenku chloru. 

 

3.3. WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONITOINGU I KONROLI GENERATORA W RUCHU 

 

Obsługa kontrolna prowadzi dziennik kontroli, w którym odnotowuje : 

- usterki, wady oraz awarie  

- inne zdarzenia odbiegające od normalnej pracy urządzenia 

- dane dotyczące poboru wody do analizy 

 

Przeglądy serwisowe kontroli stanu generatora i ich wyniki oraz naprawy urządzenia wpisuje do 

dziennika obsługa kontrolna lub producent/importer. 
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3.4. WYMOGI DOTYCZĄCE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA OBSŁUGĘ KONTROLNĄ 

 

Obsługa kontrolna musi być właściwie przeszkolona w kwestii eksploatacji urządzenia i sposobu 

manipulacji przy chemikaliach. W tym celu przy uruchomieniu generatora przeprowadzane jest 

szkolenie wyznaczonego personelu tj. obsługi kontrolnej. 

Szkolenie obsługi kontrolnej prowadzi Opiekun Handlowy w momencie przekazywania urządzenia do 

eksploatacji po procesie instalacji. 

3.5. OGÓLNE WYTYCZNE DLA OBSŁUGI KONTROLNEJ 

 

"Przygotowanie dwutlenku chloru” odbywa się w sposób automatyczny jednak pod nadzorem obsługi 

kontrolnej. Obsługa kontrolna składa się z jednego pracownika oraz jego zastępcy.  

Generator dwutlenku chloru, pracuje według potrzeby (poboru wody), nawet ciągle.  

Serwis urządzenia zapewnia producent/importer. 

 

UWAGA !!! 
 
Samowolne manipulowanie przy generatorze może spowodować poważne 
uszkodzenia urządzeń i obrażenia osób.  
Zabronione jest otwieranie, modyfikowanie, zmienianie budowy, mostkowanie, 
usuwanie, tworzenie obejść albo wyłączanie z pracy  

 

4. PROCEDURA NADZORU OBSŁUGI KONTROLNEJ URZĄDZENIA 

 

W skład procedury nadzoru przy obsłudze kontrolnej generatora wchodzą następujące czynności:  

 

• kontrola wizualna przygotowania dwutlenku chloru  

• kontrola wizualna elektrookablowania i przewodów prowadzących odczynniki 

• kontrola wizualna zapasów chemikaliów  

Wszystkie powyższe działania wymagają  fizycznej obecności obsługi kontrolnej. 

 

Bezpieczeństwo  

 

UWAGA !!! 
 
Zabronione jest otwierania drzwi przestrzeni przygotowawczej (szklane pojemniki) 

oraz magazynowej (zbiorniki z chemikaliami). 

Zabrania się manipulacji przy chemikaliach.  

Otwarcie drzwi przestrzeni przygotowawczej lub magazynowej grozi 

niebezpieczeństwem. 
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4.1. KONTROLA STANU PRACY URZĄDZENIA  

 

 stan pracy- urządzenie pracuje, nie pracuje,  

 podłączenie do gniazdka zasilającego energię elektryczną,  

 komunikat na wyświetlaczu urządzenia,  

 obecność w reaktorze dwutlenku chloru,  

 obecność wycieków w pobliżu/ w urządzeniu. 

 

4.2. KONTROLA WANIEN OCHRONNYCH 

 

 kontrola wanien ochronnych odczynników chemicznych,  

 wanny awaryjnej pod reaktorem- czy są suche, 

  czy nie ma wycieków z przewodów prowadzących odczynniki chemiczne oraz dwutlenek chloru 

do instalacji 

 Czy pod reaktorem, w przestrzeni sond awaryjnych nie powstają wycieki (świadczące o 

nieszczelności zestawu uszczelniającego reaktor) 

 

 

OBSŁUGA KONTROLNA 

WIZUALNA URZĄDZENIA, 
WYŚWIETLACZA, 

WYCIEKÓW 

PROCESU 
WYTWARZANIA 

DWUTLENKU CHLORU 

PROCESU DOZOWANIA 
DWUTLENKU CHLORU 

W PRZYPADKU 
STWIERDZENIA 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI 
ZASTOSOWAĆ 
PROCEDURĘ 

ZGŁASZANIA AWARII 

 

W PRZYPADKU CHĘCI 
ZAMÓWIENIA 

ODCZYNNIKÓW 
CHEMICZNYCH 

PROSIMY O 
WCZEŚNIEJSZY 

KONTAKT Z FIRMĄ 
EUROCLEAN. 

STANU ODCZYNNIKÓW 
CHEMICZNYCH 
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4.3. KONTROLA STANU ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH 

 

 kontrola stanu odczynników chemicznych,  

 podniesienie klapy przestrzeni odczynników chemicznych i skontrolowanie wizualne ich poziomu 

( podjęcie decyzji o uzupełnieniu). 

 Kolor mieszaniny znajdującej się w zbiorniku reakcyjny reaktora tuż po zakończeniu produkcji 

ClO2 / powinien być złoto-żółty 

 

4.4. KONTROLA POPRAWNOŚCI PROCESU DOZOWANIA DWUTLENKU CHLORU DO 

INSTALACJI 

 

 kolor mieszaniny znajdującej się w zbiorniku reakcyjnym reaktora w czasie fazy dozowania / 

powinien być złoto-żółty 

 stan pompy(podjęcie pracy) w oparciu o przepływ zanotowany na wirniku wodomierza 

 funkcjonowanie  zaworu dozującego ClO2 – dozuje dwutlenek chloru do instalacji 

 funkcjonowanie pompy dozującej ClO2 ( przy odpowiednim poborze wody powodującym 

widoczną pracę wodomierza 

 

5. TYPOWE USTERKI I KOMUNIKATY ALARMOWE 
 

5.1. BIAŁA LUB PRZEZROCZYSTA CIECZ W ZBIORNIKU REAKCYJNYM 

KOMUNIKAT PRZYCZYNA/ OBJAWY POSTĘPOWANIE 

BRAK- KONTROLA WIZUALNA 
REAKTORA 

Brak któregoś z odczynników 
chemicznych 

Urządzenie wyłączyć , Zgłosić 
awarię, Wezwać serwis 

BRAK- KONTROLA WIZUALNA 
REAKTORA 

Zapowietrzenie którejś z pomp 
dozującej odczynników 

Urządzenie wyłączyć , Zgłosić 
awarię, Wezwać serwis 

 

5.2. ZALANIE SOND BEZPIECZEŃSTWA  

KOMUNIKAT PRZYCZYNA/ OBJAWY POSTĘPOWANIE 

SERWIS- ZALANIE SOND 
AWARYJNYCH 

Przelanie zbiornika reakcyjnego Urządzenie wyłączyć , Zgłosić 
awarię, Wezwać serwis 

SERWIS- ZALANIE SOND 
AWARYJNYCH 

Nieszczelność zbiornika 
reakcyjnego 

Urządzenie wyłączyć , Zgłosić 
awarię, Wezwać serwis 

SERWIS- ZALANIE SOND 
AWARYJNYCH 

Zabrudzenie na wskutek 
powstania skroplin lub innymi 

zabrudzeniami 

Urządzenie wyłączyć , Zgłosić 
awarię, Wezwać serwis 

SERWIS- ZALANIE SOND 
AWARYJNYCH 

Nieszczelność kanistrów 
magazynowych odczynników 

chemicznych 

Urządzenie wyłączyć , Zgłosić 
awarię, Wezwać serwis 
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5.3. BRAK ODCZYNNIKA/-ÓW CHEMICZNYCH 

KOMUNIKAT PRZYCZYNA/ OBJAWY POSTĘPOWANIE 

SERWIS- BRAK HCL Niski stan  kwasu solnego/ Brak 
żółtej cieczy w zbiorniku 

reakcyjnym 

Konieczna wymiana zbiornika 
kwasu solnego,  

Zamówić odczynniki,  
Urządzenie wyłączyć , Wezwać 

serwis 

SERWIS- BRAK NACLO2 Niski stan  chlorynu sodu/ Brak 
żółtej cieczy w zbiorniku 

reakcyjnym 

Konieczna wymiana zbiornika 
chlorynu sodu 

Zamówić odczynniki, 
Urządzenie wyłączyć 

Wezwać serwis 

 

5.4. PRZEKAŹNIK /STEROWNIK 

OBJAWY PRAWDOPODOBNA 
PRZYCZYNA 

POSTĘPOWANIE 

URUCHAMIA SIĘ TYLKO W 
TRYBIE PRACY STOP 

Brak programu w przekaźniku  Wezwać serwis 

WYŚWIETLACZ NIC NIE 
POKAZUJE 

Brak napięcia zasilającego Włączyć napięcie zasilania 

Uszkodzony przekaźnik Wezwać serwis 

 

5.5. POMPY DOZUJĄCE 

OBJAWY PRAWDOPODOBNA 
PRZYCZYNA 

POSTĘPOWANIE 

BRAK DOZOWANIA POMPY 
DWUTLENKU CHLORU DO 

INSTALACJI 

Urządzenie wyłączone Włączyć urządzenie 

Brak poboru wody- wodomierz 
się nie kręci 

Poczekać/ wymusić pobór 
ciepłej wody/ skontrolować 

działanie pompy  

Wodomierz się kręci- pompa 
nie dozuje 

Skontrolować położenie kabla 
impulsowego,  Urządzenie 

„zresetować” 
Wezwać serwis 

Urządzenie znajduje się w fazie 
produkcji 

Poczekać na zakończenie 
procesu produkcji dwutlenku 

chloru 

CIĄGŁE DOZOWANIE POMPY Pompa dwutlenku chloru: 
Usterka wodomierza 

Sprawdzić, czy wodomierz 
funkcjonuje poprawnie 

Duży pobór wody Poczekać aż wirnik przestanie 
się kręcić- skontrolować 

działanie pompy 

WYCIEKI Z POMPY Wycieki z przestrzeni pompy Urządzenie wyłączyć , Zgłosić 
awarię, Wezwać serwis 

5.6. PRZEWODY PROWADZĄCE ODCZYNNIKI I OSŁONOWE 

OBJAWY PRAWDOPODOBNA 
PRZYCZYNA 

POSTĘPOWANIE 

WYCIEKI Powstające wycieki mogą być 
spowodowane przetarciem, 
uszkodzeniem przewodów 

Urządzenie wyłączyć, Zgłosić 
awarię, Wezwać serwis 
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5.7. BRAK POZIOMU CIECZY 

KOMUNIKAT PRZYCZYNA/ OBJAWY POSTĘPOWANIE 

BRAK POZIOMU CIECZY W reaktorze biały płyn, woda, 
jasno żółty płyn, zbiornik 
reakcyjny się nie napełnił 

Skontrolować czy zawór 
doprowadzający wodę do 

urządzenia nie został 
zamknięty, jeżeli tak, otworzyć, 

Zrobić „reset” urządzenia, 
Zgłosić awarię, Wezwać serwis 

6. WYTYCZNE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ W SYTUACJACH AWARYJNYCH I 

WYJĄTKOWYCH 
 

Awarią określa się zdarzenie mające potencjalny wpływ na  środowisko lub/i zdrowie i mienie 

pracowników.  

Za awarie generatora dwutlenku chloru uważa się uszkodzenie szklanych pojemników z roztworami 

lub zbiorników z chemikaliami i ich wyciek. 

 

6.1. CZYNNOŚCI OBSŁUGI KONTROLNEJ W PRZYPADKU AWARII LUB ZDARZENIA 

WYJĄTKOWEGO  

 

W przypadku uszkodzenia szklanych pojemników z roztworami lub zbiorników z chemikaliami i ich 

wyciekiem należy: 

 zamknąć dopływ wody do generatora  

 odłączyć generator od zasilania elektrycznego głównym wyłącznikiem lub wyciągnąć wtyczkę 

 kabla zasilającego 

 zapewnić wentylację miejsca awarii 

 niezwłocznie opuścić miejsce awarii  

 niezwłocznie powiadomić producenta/importera.  

 

W przypadku wydostania się niepożądanych oparów z generatora należy: 

 zapewnić wentylację miejsca awarii 

 opuścić pomieszczenie 

 niezwłocznie powiadomić producenta/importera.   

 

Przy zetknięciu się skóry z chemikaliami, podrażnione miejsce spłukać dużą ilością wody a 

następnie pielęgnować kremami regeneracyjnymi 

 

 



      | PROCEDURA ZGŁASZANIA USTEREK 29 

 

 

UWAGA !!! 
 
Roztwory odczynników chemicznych nie powinny się mieszać po za przestrzenią 

reaktora. Stanowi to Ryzyko wybuchu. 

 

6.2. BHP  PRZY ZDARZENIACH NADZWYCZAJNYCH 

 

Podczas likwidacji stanów awaryjnych związanych z „Wytwarzania dwutlenku chloru“ niezbędne jest 

stosowanie nadzwyczajnych procesów, ze sterowaniem ręcznym włącznie. Obsługa kontrolna i osoby 

uczestniczące w likwidacji awarii narażone są na bezpośredni a zarazem wzmożony kontakt z 

substancjami niebezpiecznymi / żrącymi. Brak przestrzegania ogólnych zasad BHP wynikających ze 

specyfiki pracy w miejscu awarii może zagrażać zdrowiu. Z uwagi na powyższe stosowanie zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym m.in. stosowanie środków ochrony indywidualnej) oraz innych 

przepisów jest bezwarunkowo konieczne. 

 

6.3. POŻAR 

 

Wodne roztwory dwutlenku chloru nie są samoistnie zapalne. Ewentualny ogień wokół nich należy 

zwalczać wodą, najlepiej przy pomocy instalacji tryskaczowej, aby rozcieńczyć gaz w pomieszczeniu. 

Poinformować straż pożarną o zainstalowanej zdolności wytwórczej generatora i szkodliwych 

substancjach magazynowanych w pomieszczeniu (substancje wyjściowe), aby można było podjąć 

środki zapobiegawcze odnośnie możliwych zagrożeń. 

 W razie pożaru silnika pomp i mieszadeł,  panelu sterowania, itp. - użyć gaśnicy proszkowej. 

 W przypadku większego pożaru - zawiadomić straż pożarną. 

7. PROCEDURA ZGŁASZANIA USTEREK  
 

Powstałe i zauważone nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia muszą zostać zgłaszane 

pisemnie, mogą być poprzedzone zgłoszeniem telefonicznym pod numer (12) 4300 377 lub do Działu 

serwisowego 694-466-697 

 

UWAGA !!! 
 
Awarie muszą zostać ZAWSZE zgłoszone w formie pisemnej: drogą mailową: 
serwis@euroclean.com.pl lub przesłane pod numer fax: (12) 4300-377.  
Lub za pośrednictwem formularza kontaktowego ze strony: www.euroclean.com.pl, 
do którego zostaniemy przekierowani po kliknięciu w przycisk. 

 
 

mailto:serwis@euroclean.com.pl
http://www.euroclean.com.pl/
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Zgłoszenie awaryjne musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące: 

 Miejsca instalacji urządzenia 

 Dokładnego opisu usterki w oparciu o przeprowadzaną obsługę kontrolną 

 Po wykonaniu zaleceń wspomnianych w rozdziale Typowe usterki i awarie 

 Imię, Nazwisko, kontakt mailowy i telefoniczny do Osoby Zgłaszającej! 

8. WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY  
 

8.1. CEL WYDANIA NINIEJSZEJ INSTRUKCJI 

 

Generator dwutlenku chloru EuroClean OXCL oparty jest na najlepszej dostępnej technologii i spełnia 

przyjęte regulacje dotyczące bezpieczeństwa. Jednakże podczas użytkowania urządzenia mogą 

pojawić się zagrożenia (ryzyka) niezależne od producenta. 

Niniejsza instrukcja kierowana jest do specjalistycznego personelu (obsługi kontrolnej) 

odpowiedzialnego za eksploatację. 

Celem wydania tej instrukcji jest: 

 dostarczenie wskazówek odnośnie bezpiecznego i poprawnego eksploatowania generatora;  

 dostarczenie informacji odnośnie bezpiecznego i poprawnego wykrywania i zgłaszania  usterek;  

 dostarczenie informacji odnośnie bezpiecznego i poprawnego zachowania na wypadek awarii lub 
zdarzeń wyjątkowych;  

 ostrzeżenie przed potencjalnymi ryzykami związanymi z poprawnym użytkowaniem urządzenia i 
określenie środków pozwalających na uniknięcie szkód; 

 ostrzeżenie przed nieprawidłowym zastosowaniem lub niewłaściwym użytkowaniem systemu i 
uzasadnienie potrzeby wykazania szczególnej staranności podczas jego eksploatacji. 

 

 

UWAGA !!! 
 
Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji oraz przepisów  bezpieczeństwa może 
skutkować obrażeniami personelu 

  

8.2. ZAGROŻENIA OBSŁUGI KONTROLNEJ  

 

Obsługa kontrolna generatora EuroClean OXCL może być zagrożona : 
 

 skażeniem (kontaminacją) chemikaliami podczas awarii; 

 doznaniem urazu podczas manipulacji przy generatorze. 
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8.3. SPOSOBY OGRANICZANIA RYZYKA  

 

Sposoby ograniczania ryzyka wypadków: 

 traktowanie tej instrukcji jako część produktu i zadbanie o to, aby była przechowywana w 
widocznym i dostępnym miejscu w bezpośrednim sąsiedztwie systemu przez cały okres 
użytkowania 

 zapewnienie regularnej kontroli, konserwacji i naprawy wodociągów i armatury 

 uzyskania urzędowego zezwolenia na przechowywanie chemikaliów, jeśli jest potrzebne 

 przeszkolenia użytkowników w obsłudze systemu 

 zakaz manipulacji przy roztworach i opakowaniach chemikaliów 

 stosowanie środków ochrony indywidualnej zgodnie z przepisami BHP 

 bezwzględne przestrzeganie zaleceń producentów i dostawców chemikaliów 

 bezwzględne przestrzeganie zaleceń oraz instrukcji obsługi maszyn i urządzeń pomocnych w 
eksploatacji generatora  

 kontrola sprawności środków ochrony indywidualnej i zapewnienie ich regularnej wymiany 

 regularna kontrola stanu zainstalowanego generatora w celu zapewnienia bezpiecznych 
warunków pracy.  

 
W przypadku ew. wad lub usterek - natychmiast powiadomić dział serwisowy EuroClean. 

Strefy bezpieczeństwa i drogi ewakuacyjne są uzależnione od konkretnego miejsca instalacji 

generatora oraz indywidualnych warunków budowlanych i nie są tu określane.  

 

8.4. OCHRONA PRACOWNIKÓE I ŚRODOWISKA PRACY PRZED CZYNNIKAMI 

SZKODLIWYMI  

 

Zamawiający zabezpiecza dostęp do umywalki z ciepłą i zimną wodą w okolicy miejsca instalacji 

generatora.   

Ochrona przeciwporażeniowa generatora OXCL jest zabezpieczona zgodnie z EN33 2000-4-41. 

Obudowy elektrycznych elementów wykonane są wg. EN z uwzględnieniem środowiska pracy 

generatora.  

Miejsce instalacji generatora musi spełniać wymogi firmy EuroClean pod względem potrzebnej 

przestrzeni do obsługi i konserwacji, możliwości ruchu i transportu oraz wymogów BHP. 

Hałas generatora nie stwarza zagrożenia dla obsługi kontrolnej (poziom hałasu:85 dB (A) w miejscu 

pracy nie jest przekraczany). 

     Zastosowania generatora inne, niż omówione w niniejszej instrukcji traktowane są jako niezgodne 

z przeznaczeniem i są zabronione. Producent/importer nie przyjmuje odpowiedzialności za 

jakiekolwiek szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania. 

 

UWAGA !!! 
 
Samowolne, nie uzgodnione zmiany w budowie systemu mogą spowodować poważne 
uszkodzenia urządzeń i obrażenia osób.  
Zabronione jest otwieranie, modyfikowanie, zmienianie budowy, mostkowanie, 
usuwanie, tworzenie obejść albo wyłączanie z pracy części składowych, w 
szczególności urządzeń zabezpieczających. 
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8.5. OGÓLNE ZASADY BHP  

 

a) Każdy pracownik obsługi kontrolnej powinien:  

1. znać i przestrzegać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobiegania 
wypadkom 

2. brać udział w szkoleniach organizowanych poprzez pracodawcę  

3. poddawać się regularnym badaniom lekarskim 

4. podczas pracy zachowywać się tak, aby by nie zagrażać życiu lub zdrowiu swojemu lub swoich 
współpracowników.  

 Niedopuszczalne jest  

spożywanie alkoholu lub zażywanie środków odurzających 

bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy i w trakcie jej trwania 

    b) Ogólne wytyczne BHP dla obsługi kontrolnej: 

 1.  Obsługiwać generator mogą wyłącznie uprawnieni pracownicy, posiadający odpowiednie 

przygotowanie. Zabrania się jakiejkolwiek manipulacji przy maszynach lub urządzeniach 

poprzez osoby nieprzeszkolone lub nieuprawnione do wykonywania czynności serwisowych. 

 2. Pracownik może wykonywać naprawy wad i usterek urządzeń tylko gdy jest do ich 

przeprowadzania uprawniony. W innym wypadku zobowiązany jest natychmiast powiadomić 

o takich zdarzeniach przełożonego oraz producenta/importera 

 3. Demontaż części lub całości obudów urządzeń lub maszyn w ruchu jest surowo zabronione. 

 4.  Urządzenia elektryczne należy obsługiwać zgodnie z ich instrukcjami, zaleceniami 

producentów  oraz obowiązującymi przepisami. Wytyczne dotyczące użytkowania niniejszych 

urządzeń muszą być udostępnione w widocznym miejscu. 

 5. Miejsce pracy generatora musi posiadać odpowiednie oświetlenie, a w przypadkach 

uzasadnionych musi być wyposażone w lampy przenośne. 

 6. Potrzebne środki czystości należy magazynować w zamkniętych szafach / kontenerach.. 

Nieczystości po sprzątaniu – regularnie utylizować. 

 7.  Utrzymywać bezwzględną czystość podłóg oraz ewentualnych przestrzeni manipulacyjnych, 

celem zapobiegnięcia niepożądanym zdarzeniom wypadkowym. 

 

8.6. ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ  

 

Środki ochrony indywidualnej (w tym m.in. odzież i obuwie ochronne) zabezpiecza zamawiający, 

z uwzględnieniem środowiska pracy oraz przepisów o ochronie zdrowia i życia pracowników (w tym 

w szczególności Ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych – Dz.U. 

Nr 11 z 2001r. poz 84 z późniejszymi zmianami) 
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8.7.  PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA  

 

Pod pojęciem pierwszej pomocy rozumieć należy szybkie, zorganizowanie działanie prowadzone 

przez osoby (osobę) z otocznia ofiary nieszczęśliwego wypadku. Sprawne i w miarę kompetentne 

działanie podczas udzielania pierwszej pomocy ma bardzo często decydujące znaczenia dla dalszych 

rezultatów leczenia przez fachowy personel medyczny – często decyduje o życiu osoby 

poszkodowanej. Pierwszej pomocy zwykle udziela się na miejscu wypadku. Jeżeli świadkami wypadku 

jest więcej osób, jedna z nich powinna objąć kierownictwo akcji ratowniczej do czasu przybycia 

pomocy fachowej. 

Postępowanie osoby (osób) ratującej powinno wyglądać następująco: 

● ocena zdarzenia i podjęcie działania, 
● jak najszybsze usunięcie czynnika działającego na poszkodowanego, 
● zabezpieczenie chorego przed możliwością dodatkowego urazu lub innego zagrożenia (np. 

wyniesienie poszkodowanego z miejsca działania czynników toksycznych), 
● sprawdzenie tętna, 
● sprawdzenie oddechu oraz drożności dróg oddechowych, 
● ocena stanu przytomności, 
● ustalenie rodzaju urazu (rany, złamania, itp.) 
● wezwanie pomocy fachowej (lekarza , Pogotowia ratunkowego, itd.), 

ResuscytacjaResuscytacja

Wykonaj 30 uciWykonaj 30 uciśśninięćęć
klatki piersiowej!klatki piersiowej!

Wykonaj 2 oddechy Wykonaj 2 oddechy 
ratownicze!ratownicze!

Odstęp między ostatnim 
uciskiem a pierwszym 

wdechem powinien 
być jak najkrótszy!

Uciski i oddechy prowadUciski i oddechy prowadźź naprzemiennie w stosunku naprzemiennie w stosunku 30 : 230 : 2 do czasudo czasu
przybycia pogotowia lub do momentu wyczerpania siprzybycia pogotowia lub do momentu wyczerpania siłł!!

 

8.8. PIERWSZA POMOC W PRZYPADKU PORAŻENIA PRĄDEM   

 

Postępowanie osoby (osób) ratującej powinno wyglądać następująco: 
 
● natychmiast uwolnić porażonego spod działania prądu elektrycznego poprzez: 

- wyłączenie napięcia właściwego obwodu elektrycznego, 
- odciągnięcie porażonego od urządzeń będących pod napięciem (należy pamiętać o stosowaniu 

przez ratującego odpowiedniego zabezpieczenia siebie przed porażeniem) 
● w zależności od stanu porażonego zastosować odpowiednie czynności ratownicze: 

- przy zatrzymaniu oddechu – sztuczne oddychanie, 
- przy zatrzymaniu czynności serca – masaż serca, 
- przy oparzeniach, krwotokach, zranieniach itd. postępować jak wyżej omówiono. 
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9. INFROMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH  

 
1)  Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych  

     (Dz.U. Nr 11 z 2001r. poz. 84 z późniejszymi zmianami) 

2)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu 

     klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz. 1666 ze zmianami  

     Dz.U.2004 Nr 243, poz.2440 oraz Dz.U.2007 Nr  174, poz. 1222) 

3)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie karty 

     charakterystyki (Dz.U.2007 Nr 215, poz. 1588) 

4)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005r. w sprawie wykazu substancji 

     niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 201, poz. 1674) 

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 
Zamawiający zobowiązany jest do 

zabezpieczenia pomieszczenia, w którym zainstalowany jest generator w sposób uniemożliwiający 

dostęp i manipulację przy urządzeniu osobom niepożądanym 

(tj. innym niż obsługa kontrolna i serwis producenta/importera). 

 

 

1)  Zamawiający winien zabezpieczyć możliwość wglądu do niniejszej instrukcji eksploatacji  w 

każdym czasie. 

2)   Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych używanych do produkcji dwutlenku chloru są 

integralną częścią niniejszej instrukcji eksploatacji. 

3)  Obsługa kontrolna oraz jej nadzór winni bezwzględnie znać i przestrzegać zaleceń oraz wskazówek 

zawartych w instrukcji eksploatacji, a ich znajomość potwierdzić pisemnie w protokole 

(dostępnym, w razie potrzeby, u producenta/importera).  

4)  W przypadku zmian związanych z eksploatacją generatora zamawiający zobowiązany jest do 

pisemnego powiadomienia producenta/importera o zamiarze dokonania zmian przed ich 

wprowadzeniem. W powyższym przypadku instrukcja podlega uaktualnieniu. 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
1. ATEST HIGIENICZNY GENERATORA DWUTLENKU CHLORU 

2. ATEST TUV GENERATORA DWUTLENKU CHLORU 

3. KARTA CHARAKTERYSTYKI CHLORYNU SODU 12,5% 

4. KARTA CHARAKTERYSTYKI KWASU SOLNEGO 7% 

5. KARTA CHARAKTERYSTYKI DWUTLENKU CHLORU 

 

 

     

 

         
  

 

OXCL 
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