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Добре дошли!
Със закупуването на дозатор integral 2GO сте придобили прецизен и напълно ав-
томатичен дозиращ прибор за концентрати на почистващи препарати. 6-те хи-
мически продукта integral 2GO, които могат да бъдат закупени, покриват всички 
изисквания към почистването – благодарение на предварително настроеното до-
зиране – което може да бъде променено при нужда – се гарантира икономична и 
едновременно с това ефективна работа.
В настоящата инструкция за обслужване са обяснени монтажът и експлоатацията 
на прибора. Като допълнителна помощ на www.hagleitner.com можете да видите 
филм за монтажа, първоначалното пускане в експлоатация и приложението на 
Вашата нова система за дозиране.
Благодарим Ви, че сте взели решение да закупите този продукт на фирма 
HAGLEITNER. При въпроси, проблеми или предложения ще се радваме да ни 
изпратите Вашия адрес и телефонен номер, за да се свържем с Вас!

Концентрати на почистващи препарати multiFILL
Компактен асортимент за цялостна ХИГИЕНА на обекти

За инструкцията за употреба на Вашия език моля да 
сканирате този код QR:
http://www.hagleitner.com/en/downloads/integral2go/

sanitary 2GO Ном. № 4410200619

active 2GO Ном. № 4410200719

fl oorstar 2GO Ном. № 4410200819

hygienicDES 2GO Ном. № 4410300419

power 2GO Ном. № 4410300519

allround 2GO Ном. № 4410200919
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+ +

powerPACK 

GO

integral 2START

3/4“

   Какво Ви е необходимо

Дозатор

Технически данни:
Тегло: 2,85 kg
Размери: 38,3 (В) x 19,8 (Ш) x 19,2 cm (Д)
Воден поток: мин. 2 l/min., макс. 12 l/min
Извод за вода: 3/4 цола
Налягане: макс. 8 bar при 20° C

макс. 5 bar при 40° C
Температура на водата: 5–40° C
Температура на околната среда: 5–30° C
Захранващо напрежение: 12 V-DC / 1,5 A макс.
Мрежово напрежение: 230 V (ЕС); 110 V (САЩ)
Последователен монтаж: макс. 6 прибора
Монтирано е приспособление за защита на питейна вода съгласно EN 1717!
Вид защита: IP21

powerPack ex

H2O

или
powerPack in

или
powerPack
BOX
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integral 2GO
1 pezzo

3 x
3 x
3 x





 







19 cm

integral2GO eng
ger

GO

GO

  Окомплектоване на integral 2GO Ном. № 441010065000

   Дозатор integral 2GO
   Дозиращ маркуч PIPE integral 2GO
   Монтажна планка
   Инструкция за обслужване
   Монтажен комплект
   Y combiCABLE за електрозахранване при последователен мон-

таж
   Свързващ маркуч за захранване с вода при последователен 

монтаж
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integral 2START
1 Stück/piece

 

3 m



 



5 x
5 x


5 x5 x

2 x 




1 x

11

  Окомплектоване и принадлежности

integral 2START   Ном. № 441010070000 
   Маркуч за извод за вода 

Ø 12 mm, дължина 3 m
   Монтажни принадлежности
   3/4 цолов адаптер за извод за вода 
   Винтове 4x30 mm + дюбели 5x25 mm
   Кабелни връзки
   Залепващ се цокъл
    Уплътнение Klinger
   цедка
   Кърпа за почистване
  Ключ за настройка на Aquastop
  Сайт Aquastop + за Aquastop11
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powerPACK ex
1 pezzo

powerPACK in
1 pezzo

1x

2 x
2 x
2 x

powerPACK BOX

5x

powerPACK BOX
1 pezzo

powerPACK extension V12 1,5 m
1 pezzo

1 m

45 cm

Опция:
powerPACK in
Ном. №
411120310000

Захранващи блокове за електрозахранване

Опция:
powerPACK ex
Ном. №
411120240000

Опция:
powerPACK
BOX

Ном. №
411120470000

Опция:
powerPACK extension V12 1,5 m
Ном. №
411120650000

  Окомплектоване и принадлежности
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76 mm

130 mm

3.

1. 2.

3 x

170 mm

  Ø 6 mm
+ Ø 5 mm

макс. 
1300 mm

Стенен монтаж - Отделен дозатор

Разм. 3 (4) mm

мин. 
400 mm

Монтаж
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3 x5. 6. 3 x

4.

3 x

Rigips
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7.

2

1

GO

!

GO

макс. 1 m

макс. 3 m

Препоръчваме Ви:  Монтаж само върху стени с плочки! 
След всяко използване затваряйте извода за вода!

Избягвайте контакт с водни пръски и водна пара!
Не бива да има контакти под дозатора!

Не огъвайте дозиращия мар-
куч и не го дръжте над долния 
ръб на дозатора!

CLICK
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1. 2.

3.

integral 2START
1 Stück/piece

integral 2START

Стенен монтаж - Последователен монтаж

CLICK
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4.

5.

3 x

6.

1
2

CLICK
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3 x

3 x

7.

8.

3 x
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9. 3 x

макс. 6 дозатора integral 2GO

1 2 3 4 5 макс. 6
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2.

1.

Адаптер 3/4 цола 
12 mm с цедка

Изготвяне на извод за вода

Извод за вода

опция
Klinger
уплътнение

SW 20

цедка
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3.

2 x

  1 = 05 lt
  2 = 10 lt
  3 = 15 lt
  4 = 20 lt
  5 = 25 lt
  6 = 30 lt
  7 = 35 lt
  8 = 40 lt
  9 = 45 lt
10 = 50 lt

Toleranz 0 /-20%

1    2    3    4    
5 

   
6 

   
7 

   8
    9    10    0

+ –

3 m
Маркуч за извод за вода

Монтажни при-
надлежности

Настройване на дебита на водата Aquastop

макс. контролиран дебит на водата: 50 литра

фабричният
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5.

4.

PUSH

Опция

Възможен е 
монтаж от две-
те страни!

Срежете чисто маркуча за вода!

макс. 40° C
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1.

3.

Water 
stop

2.

1

2

Отблокирайте блокирания аквастор
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5.

4.

PUSH

6.
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2

19 cm

1

3

1 2                 . . . . .  макс. 6

19 cm
Свързващ маркуч

последен
Дозатор

Извод за вода при последователен монтаж

При последователен монтаж и 
паралелна експлоатация трябва 
да се гарантира минимален поток 
от 2 l/min. за всеки дозатор!

Вземете под внимание съгласува-
нето с електрозахранването при 
паралелна експлоатация!
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12 V

GO GO GO GO GO GO

powerPACK BOX

! !

powerPACK BOX
(монтаж само от електротехник)

  1 2 3 4     5 макс.6
 Дозатор

Възможно е едновременно дозиране с 
до 2 дозатора.
макс. 1 m

  Избор на електрозахранването

Възможно е дозиране с 1 дозатор.
макс. 45 cm

Възможно е едновременно дозиране с до 4 дозато-
ра.

powerPACK ex

powerPACK in   (скрит монтаж)
(монтаж само от електротехник)

Електрозахранване

Монтаж на powerPACK само над 
дозатора!

При паралелна експлоатация на няколко дозатора обърнете 
внимание на достатъчното захранване с вода!
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GO GO

Електрически извод
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Електрически извод за вода при последователен монтаж

1 2                 . . . . .  макс. 6

Y combiCABLE

късо

дълго
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1.

5 x5 x
1 x

2. 3.

Фиксиране на маркучи и кабели

притис-
кане
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1 x

1.

1 x

2.

Ø 5 mm

Фиксиране на маркучи и кабели

Опция
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4. 5.

6.

GO

Фиксиране на маркучи и кабели
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GO

Извод 
за дозиращ накрай-
ник

Накрайник 
за дозиране в кофи

Дозиращ накрайник
за дозиране в бутилки

Фиксиране
на патрон

Място за 
поставяне
на патрон

Дисплей

Компоненти на прибора

Покритие на помпата
PUMP integral 2GO
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GO

   Панел за управление 

Фиксиране на патрон
затворено

Фиксиране на патрон
отворено

Бутон Меню

Бутон +/– за 
настройка на 
количество 
за дозиране/
навигацията на 
менюто

Стартиране на дозиране / -спиране
бутон за задействане 
(дозиране на големи количества, меню)

Настроено 
количество за дозиране

Ниво на пълнене 
пълнителМощност на 

дозиране

Индикация на режима на 
дозиране
Малка опаковка /
голямо количество

   Дисплей 
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X

1.

GO

GO

GO

X

3.

X

2.

Първоначално пускане в експлоатация

-  поставяне на липсващ 
патрон 

-  към прибора не е причис-
лен продукт

-  фиксиране на 
патрона 
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3.

4.

GO

GO

GO

GO

зелено           =  OK 

- деблокиране
-  завъртане 

на 
патрона

- фиксиране
- OK

Патронът 
е поставен 
накриво!
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GO

GO GO

21

Обслужване от потребителя

   Дозиране малки опаковки 

Настройте количество
за дозиране!
Обърнете внимание на 
размера на опаковката!
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GO

GO GO

1 2

!

GO

   Дозиране на големи количества 

Настройте количество за до-
зиране! Обърнете внимание 
на размера на опаковката!
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GO

GO

1.

   Смяна на патрон 

- празен патрон
- смяна на патрон
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GO

2.

XXXXX
XXXXX

3.

4.

   Смяна на патрон 

-  поставяне на нов
патрон

Почистване на 
ваната за поставяне 
на опаковки 

Поставяне на патрон вижте в „Първоначално пускане в 
експлоатация“. 
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   Кодове на грешки 

Индикация № Грешка/обслужване кауза/ Отстраняване

F100 Грешка помпа
Помпата не се върти 
при дозиране

Проверете главата на помпата, 
евентуално я сменете 

F200 Грешка вода 
Липсва воден поток при 
дозиране

Проверете захранването с вода, 
отворете захранването с вода

F201 Мин. захранване с 
вода

Захранването с вода е твърде 
ниско

F202 Макс. захранване с 
вода

Захранването с вода е твърде 
високо
Намалете водния поток с регула-
тор на налягането

F300 Грешка пълнител 
Бутилката не е по-
ставена правилно

Деблокирайте пълнителя, 
притиснете бутилката надолу и 
фиксирайте

F301 Грешка RFID
Версия данни

Неправилен продукт

F302 Грешка кодиране от 
дистрибутора

Неправилен продукт

F303 Грешка тип продукт Неправилен патрон, неправилно 
кодиране от дистрибутора

F304 Грешка RFID
Комуникация

Извадете патрона от дозатора и 
поставете отново или поставете 
нов патрон

S100 Обслужване помпа 
Достигнат е срокът 
на експлоатация на 
помпата

Сменете главата на помпата 
(вижте „Смяна на помпа“ в ин-
струкцията)

S300 Обслужване пъл-
нител Пълнител 
празен

Деблокирайте, сварете праз-
ния пълнител, поставете нов 
пълнител

S301 Обслужване пълни-
тел От пълнителя е 
източено максимално-
то количество,
празен пълнител

Деблокирайте, сварете праз-
ния пълнител, поставете нов 
пълнител
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GO
+ / -

GO

GO

GO

GO

GO

   Промяна на настройките на прибора 

Парола: 1234
Въведете кода + / -
Потвърдете с GO
За напускане натиснете 
бутон Меню

Настройка 
Степен на дозиране  

Дозиране малки опаковки

Смяна на точка от менюто
+ / -

Настройка 
Степен на дозиране  

Дозиране големи опаковки

Ресет
Нулиране на настройките 

на продукта

Ресет помпа
Необходимо след 

смяна на помпа

Изход
Напуснете менюто

Инфо
Версия на софтуера

Задействайте бутон Меню  
(ок. 2 сек.)
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GO

!

SHORTCUT

GO

21

Скъсяване на дозиращия маркуч

макс.
40 cm
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1. 2.

3.

GO GO

GO

4.

S100

   Смяна на помпа 

-  сменете помпата
 -  след 25 патрона с висока концентрация 

Multifill
 - най-късно след 2 години

При неспазване отпадат всички претенции за 
предоставяне на гаранция!
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GO

5.

6.

GO

2

1

7.
GO GO

   Смяна на помпа 
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1 x

Резервни части

PUMP 
integral 2GO
Ном. № 492050090000

PIPE 
integral 2GO
Ном. № 492050080000

   Смяна на помпа 

-  монтирайте нова помпа 
вижте точка 7-1

-  ресет на помпата 
Необходимо след смяна на помпа 
вижте „Промяна на настройките на 
прибора“ (стр. 36)

SHORTCUT 
integral 2GO
Ном. № 492050100000
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GO

GO

21

2.

Указания за поддръжка

Почиствайте ваната за поставяне на 
опаковки, при всяка смяна на патрон 

 Поставете маркуча в положение на паркиране
 Почиствайте дозатора мин. 1x/седмица, или при нужда, 
  с влажна кърпа (не използвайте почистващи препарати в 

зоната на блока за управление)
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3.

Почистване/дезинфекция: 

PIPE integral 2GO  

Указания за поддръжка

Дозиращ накрайник 
(вижте деблокирането в 
Смяна на помпа стр. 38) 
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Ръчно почистване и дезинфекция PIPE integral 2GO и дозиращ на-
крайник
За да постигнете максимално въздействие на дезинфекцията, непремен-
но трябва да бъдат спазване посочената концентрация и времето за въз-
действие. За дезинфекция използвайте само прясно приготвени разтвори. 
За приготвяне на дезинфекционен разтвор използвайте вода със стайна 
температура.
 
Протичане:
1.  Отстранете дозиращия маркуч PIPE integral 2GO от прибора.
2.  В подходящ съд (напр. HAGLEITNER safetyBOX, ном. № 4431201300) 

подгответе достатъчно количество дезинфекционен разтвор. За си-
гурната дезинфекция използвайте hygienicDES PERFECT (ном. № 
446010121100) с работна концентрация от 5 %. 

3.  Преди дезинфекцията промийте основно дозиращия маркуч с вода.
4.  Положете дозиращия маркуч в дезинфекционния разтвор. Обърнете 

внимание на това, дозиращият маркуч да е изцяло напълнен с разтво-
ра и да е покрит.

5.  За сигурна дезинфекция оставете дозиращия маркуч за 2 часа в баня 
от дезинфекционен разтвор.

6. След изваждане на дозиращия маркуч го промийте основно с вода.

Указания за поддръжка
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       Hans Georg Hagleitner 
Chief Executive O�cer 

       Hagleitner Hygiene International GmbH 
                                                                                

EC-DECLARATION of CONFORMITY 
 
 

The distributor: Company 
 Hagleitner Hygiene International GmbH 
 Lunastraße 5 
 5700 Zell am See 
 
declares under our sole responsibility that the entire system 
 

Integral 2GO 
Type: Dosing System Mach. Nr.: P0326 Year of manufacture: 2017 
 
Corresponds to the following regulations and standards: 
 
 
- European Directives regulations: 
 
 2006/42/EC  Machinery directive 
 2014/35/EU  Low Voltage Directive 
 2014/30/EU  EC Electromagnetic Compatibility (EMC) directive 
 2011/65/EU  Restriction of certain hazardous substances in electronic equipment 
 
 
- Harmonised standards: 
 
 EN ISO 12000  Safety of machinery 

EN 60335-1 Similar elecrical appliances – general requirements 
EN 60335-2-75 Particular reqirementsfor commercial dispensing appliances and 

vending machines  
EN 61000-6-3 Electromagnetic compatibility (EMC) – Emission 
EN 61000-6-2 Electromagnetic compatibility (EMC) – Immunity 
EN 1717  Protection against pollution of potable water installation 

 
 
The technical documentation is complete. The associated instruction manuals in the 
languages German and English are enclosed. 
 
 
 
Zell am See, 3.4.2017 
 
 
 
 
 
 

       Hans Georg Hagleitner 
Chief Executive Officer 

       Hagleitner Hygiene International GmbH 
                                                                                

 
 

2018


