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NÁVOD
NA INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBU

ZMĚKČOVAČ VODY
řady 5000 - 2“ ventil
Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu.

Platí od: 05/2002
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KONTROLA DODÁVKY
Pečlivě zkontrolujte dodávku zařízení, zda nedošlo k poškození případně ztrátě důležitých
součástek. Zkontrolujte a zaznamenejte jakékoliv porušení přepravních obalů. V případě, že
poškození naleznete, oznamte to přepravní firmě, protože výrobce není zodpovědný za
poškození či ztrátu součástek v době přepravy.
Poznámka: Při vybalování nevyhoďte omylem malé sáčky s drobnými součástkami.

Všechny modely změkčovačů* jsou distribuovány ve 3 krabicích: (1) pracovní nádoba, (2)
solný zásobník, (3) řídící jednotka a (4) krabice se součástkami. Další balení obsahuje
nasávací díl a sestavu dílů pro omezovač průtoku v odpadu. Minerální náplň se skládá
z pytlů obsahující katex (změkčovače) nebo různé typy filtračních médií v 25 kg pytlech. Bližší
informace podle následující tabulky.
Filtry** neobsahují zásobník soli a nasávací díl.
Poznámka: Tento manuál popisuje postupy pro všechny typy instalací.

* Duplex (dvojité) instalace změkčovačů obsahují 2 pracovní nádoby a jeden zásobník soli,
řídící jednotku, krabici se součástkami, nasávací díl a sestavu dílů pro omezovač průtoku
v odpadu, a dvojité balení všech náplní a minerálů podle níže uvedené tabulky. Triplex
(trojnásobné) instalace změkčovačů obsahují 3 pracovní nádoby a 2 zásobníky soli, řídící
jednotku, krabici se součástkami, nasávací díl a sestavu dílů pro omezovač průtoku v odpadu, a
trojité balení všech náplní a minerálů podle níže uvedené tabulky. Quadruplex (čtyřnásobná)
instalace změkčovačů obsahuje 4 pracovní nádoby a 2 zásobníky soli, řídící jednotku, krabici se
součástkami, nasávací díl a sestavu dílů pro omezovač průtoku v odpadu, a čtyřnásobné balení
všech náplní a minerálů podle níže uvedené tabulky.
** Duplex (dvojité) instalace filtrů obsahují 2 pracovní nádoby, řídící jednotku, krabici se
součástkami, sestavu dílů pro omezovač průtoku v odpadu, a dvojité balení všech náplní a
minerálů podle níže uvedené tabulky. Triplex (trojnásobné) instalace filtrů obsahují 3 pracovní
nádoby, řídící jednotku, krabici se součástkami, sestavu dílů pro omezovač průtoku v odpadu, a
trojité balení všech náplní a minerálů podle níže uvedené tabulky. Quadruplex (čtyřnásobná)
instalace filtrů obsahuje 4 pracovní nádoby, řídící jednotku, krabici se součástkami, sestavu dílů
pro omezovač průtoku v odpadu, a čtyřnásobné balení všech náplní a minerálů podle níže
uvedené tabulky.
MODEL ZMĚKČOVAČE
KATEX (litrů)

102
84

132
112

162
140

192
168

252
224

322
280

362
336

452
420

602
560

jemný

25

25

25

50

50

50

75

75

75

střední

25

2)

25

50

50

50

75

75

75

PODKLADOVÝ
ŠTĚRK (KG)

MODEL FILTRU
HLAVNÍ NÁPLŇ (litrů)
POMOCNÉ MINERÁLY Antracit
(kg)
Granát
PODKLADOVÝ ŠTĚRK (kg)
FILTRAČNÍ PÍSEK (kg)

AKTIVNÍ UHLÍ
172C 242C 302C 362C
110
50
-

280
75
-

420
125
-

2

560
150
-

ODŽELEZOVACÍ
172G 242G 302G
85
40
25
50
-

170
80
75
75
-

250
130
100
125
-

MULTILEVEL
172M 242M 302M
80
25
50
50

160
75
75
125

260
100
125
175
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12
17
17
19
22
22
26
26
28
37
37
37
37
38
40
40
40
41
42
42
42
43
44
47
47
49
51
52

Bezpečnostní upozornění
Postupujte přesně podle dodané dokumentace. Špatně provedenou instalací zařízení
ztrácíte záruku.
Před zahájením instalace si důkladně přečtěte návod k použití, následně si připravte všechno
potřebné nářadí k provedení instalace.
Zkontrolujte si místní podmínky pro připojení k elektrickým a vodním systémům.
Vyvarujte se instalaci zařízení do míst, kde mrzne.Nezkoušejte upravovat vodu s teplotou
přesahující 50°C. Při promrznutí nebo použití horké vody zaniká záruka.
Neinstalujte zařízení na přímém slunci. Přehřátí vlivem slunečního záření může způsobit
deformace nebo porušení nekovových částí zařízení.
Zařízení vyžaduje minimální tlak vody na vstupu 2 bar (at). Maximální dovolený vstupní tlak
je 8,5 bar (at). V případě, že je běžný denní tlak přes 5,5 bar (at), může v nočním období dojít
k překročení max. povolené hodnoty. V případě nutnosti použijte ventil snižující tlak. (Vložením
ventilu se může snížit průtok).
Systém pracuje pouze s napětím 24V / 60Hz. Ujistěte se, že použijete přiložený
transformátor.
Zařízení není navrženo pro úpravu vody, která je mikrobiologicky nebo jiným způsobem
závadná, bez zajištění adekvátní úpravy před nebo za zařízením.
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15
35
60
85
105
155

28

5

175

112

132
270 @
8
500 @
24

15
35
65
85
130
175
200

28

5

250

140

162
340 @
10
625 @
30

10
15
30
50
65
85
130
175

* - průtok pro filtry s aktivním uhlím

(3) při kontinuálním průtoku bez špiček

45

5

375

168

192
410 @
12
750 @
36

45

5

375

280

5

95

5

375

336

362
820 @
24
1500 @
72

TLAKOVÁ ZTRÁTA (kPa)
10
10
15
20
15
35
35
25
50
60
35
65
75
60
85
105
75
105
130
85
155
155
105
175
175
155
155
200
250 - 800
2 - 38
24 V 50 Hz

45

5

375

224

ZMĚKČOVAČE
252
322
545 @
680 @
16
20
1000 @
1250@
48
60

** - průtok pro vícevrstvé nebo odželezovací filtry

(1) při protiproudé regeneraci
(2) syntetický vysokokapacitní katex nebo vybraný filtrační materiál

10
25
45
65
85

28

MAXIMÁLNÍ PRŮTOK DO ODPADU
při regeneraci (l/min)

30 l/min
70 l/min
110 l/min
150 l/min
PROVOZNÍ PRŮTOK
190 l/min
(l/min)
220 I/min
TLAK. ZTRÁTA (kPa) (3)
260 l/min
300 l/min
340 l/min
380 l/min
420 l/min
ROZMEZÍ PRACOVNÍHO TLAKU (kPa)
PRACOVNÍ TEPLOTA VODY (°C)
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ
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MAXIMÁLNÍ POVOLENÝ
OBSAH ŽELEZA VE VODĚ
(mg/l)

84

175

(2)

102
205 @
6
370 @
18

KAPACITA ZÁSOBNÍKU SOLI (kg)

MNOŽSTVÍ NÁPLNĚ (litry)

KAPACITA ZMĚKČOVAČE (1)
na jednu regeneraci v °dHm3
@
při spotřebě soli (kg)

MODEL

1. TECHNICKÉ PARAMETRY

15
30
45
60
85
105
130
155
175
200

95

5

375

420

452
1025 @
30
1880 @
90

20
35
50
65
85
105
130
155
175

95

5

625

560

602
1360 @
40
2500 @
120

N/A

280

N/A

N/A

420

N/A

FILTRY
242
302

60*
95**

120*
200**

200*
280**

v závislosti na aplikaci

N/A

112

N/A

172

280*

N/A

560

N/A

362

2. ROZMĚRY

Rozměry jsou uváděny v centimetrech. Díky výrobní technologii může být rozptyl některých
rozměrů až +/- 2 cm.

MODEL

A
B
C
D
průměr výška výška
celková
prac.
prac.
vstupvýška
nádoby nádoby výstup

E
průměr
zásob.
soli

F
výška
zásob.
soli

G

102,132
162
192, 252,
322

43
43

145
180

168
203

182
216

60
60

103
125

Jeden
113
113

Duplex
165
165

60

180

203

216

78

128

148

362,452
602
172
(filtr)

75
90

180
180

220
220

234
234

78
103

128
128

43

145

168

182

N/A

242
(filtr)

60

180

203

216

302
(filtr)

75

180

220

362
(filtr)

90

180

220

VSTUPODPAD
VÝSTUP
∅
potrubí
∅
potrubí (min.dop.)
2"
2"

3/4"
3/4"

218

2"

3/4"

163
203

248
121"

2"
2"

1"
1"

N/A

43

125

2"

1 - 2" (1)

N/A

N/A

60

135

2"

1 - 2" (1)

234

N/A

N/A

75

165

2"

1 - 2" (1)

234

N/A

N/A

90

195

2"

1 - 2" (1)

(1) Liší se podle typu filtru. Odželezovací filtry a vícevrstvé potřebují vyšší průtoky při praní, proto 2“
připojení odpadu a vysoké průtoky – nutno podle nich dimenzovat odpadní potrubí
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3. INSTALACE ZAŘÍZENÍ
3.1

Plány pro umístění a instalaci

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU: Zařízení potřebuje zdroj pitné vody, který jej bude plynule zásobovat
pro splnění podmínek regeneračních průtoků. Je požadován minimální tlak 2 bar (at) na vstupu
do změkčovače.
„PLNOREŽIMOVÉ“ ZMĚKČOVÁNÍ (teplá i studená voda): Připojte zařízení k rozvodu vody
hned za vodoměr nebo zásobník vody.
ZMĚKČOVÁNÍ POUZE TEPLÉ VODY: Připojte zařízení na potrubí těsně před ohřívač.
UPOZORNĚNÍ:
1. Neinstalujte zařízení za ohřívač vody. Horká voda zničí vnitřní součásti zařízení a může
zapříčinit znehodnocení pracovní náplně.
2. Pro zvýšení zabránění zpětnému přítoku horké vody do změkčovače, musí být do potrubí
mezi změkčovačem a ohřívačem osazena zpětná klapka.
ODPAD: Odpad prací vody je potřeba mít v blízkosti změkčovače pro umožnění plynulého
odtoku proplachové vody (dle specifikací), přičemž je preferováno odvodnění v podlaze. Jiné
způsoby jsou také možné, ale jejich provedení nesmí způsobovat protitlak na výstupu odpadní
vody ze změkčovače.
ELEKTRICKÁ INSTALACE: Zařízení pracuje pouze s napětím 24V. Se zařízením je dodáván
vhodný transformátor napětí. V dosahu 3m od instalovaného zařízení je potřeba schválená el.
zásuvka, protože se zařízením je dodáván transformátor s 3m kabelem.
PROSTOROVÉ NÁROKY: Ujistěte se, že kolem jednotlivých nádrží bude dostatek místa pro
doplňování náplní a jiné servisní práce. Minimální prostorové nároky jsou na uvedeny na str. 6.

3.2

Materiál, který můžete potřebovat

Použijte schéma na str. 11 jako instalační
příručku, protože je na něm zobrazeno
typické připojení zařízení při využití
dodávaných součástek a případně také
součástek volitelných.
•

•

Ujistěte se, že nainstalujete 3-ventilový
bypass. Tento bypass Vám umožní
vypnout přítok vody do zařízení při
servisu, přičemž je zachována plná
funkčnost potrubí.
Pro výtok z ventilu je požadována hadice
nebo trubka s min. vnitřním průměrem dle
tabulky na str. 5. Výtokový fitink na ventilu
je 2“ (samec). Pro provedení přepadu na
zásobníku soli u instalací změkčovačů je
potřeba připojit dostatečnou délku hadice.
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•

•

Pro potrubí přivádějící a odvádějící vodu k/ze změkčovače používejte měděné, CPVC
plastové závitové hadice nebo trubky a fitinky. Vyvarujte se spojování měděných a
pozinkovaných částí, protože dochází k okamžité korozi. Dodávané adaptéry pro vstup a
výstup jsou měděné 2“ kusy (samci). Volitelné adaptéry jsou zobrazeny na obr. 5.
Vícenásobné instalace: Pro zajištění stejného průtoku ve všech zařízeních je nutné
dodržet maximální identitu provedení napojení na vstupech a výstupech jednotlivých ventilů.
Pro každé připojení používejte stejné fitinky a stejnou délku trubek.

3.3

Instalace nádoby a plnění

1) Umístěte pracovní nádobu na místo instalace
(viz str. 6). Postavte ji na rovný a vodorovný
podklad. V případě vícenásobné instalace
dbejte na odstup jednotlivých nádrží pro
zjednodušení servisních prací.
Poznámka: Krok č. 2 může být proveden i
v jiných místech, pokud je v místě instalace málo
místa.

2) Na všech modelech umístěte spodní sítko
dovnitř nádoby. Zkontrolujte délku potrubí
k sítku (viz obr.2) a případně ji upravte.
Potrubí musí končit cca 5-7 cm nad vrchní
částí nádoby.
Horní konec trubice na tupo seřízněte, řez
očistěte smirkovým papírem nebo pilníkem.
Celek otočte vzhůru nohama a opatrně
vytřepejte případné piliny z trubice a dolního
sítka.
3) Pomocí kbelíku nebo hadice naplňte nádobu
cca 30-60 cm vody. Tato voda funguje jako
tlumící prvek při plnění nádoby pracovní
náplní.
4) Ucpěte konec rozdělovací trubice čistým
hadrem pro zabránění průniku štěrku a
pracovní náplně.
5) Pomocí většího trychtýře naplňte nádobu
štěrkem (množství viz str. 2). Ujistěte se, že
sítko je stále vycentrováno
Poznámka: V případě, že jsou specifikovány typy
štěrků (jemný, střední a hrubý) naplňte nádobu
podle požadavků.
Poznámka pro vícemédiový filtr: Přidejte v tomto pořadí - štěrk, granát, filtrační písek a antracit.
Poznámka pro filtr s hrubým pískem: Přidejte v tomto pořadí - štěrk, granát, hrubý písek a antracit.
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6) Přidejte určené množství pracovní náplně prostřednictvím trychtýře a proudu vody.

* Vzdálenost mezi hrdlem nádoby a hladinou náplně uvedená v předcházející tabulce je pouze
informační hodnota. Vzdálenost se může lišit v řádu cm v závislosti na vlastnostech náplně – např.
náplň je před nebo po regeneraci, vlhkost náplně, procento usazení v průběhu převážení a
skladování, výrobní tolerance nádoby, množství a typ podkladního lože náplně.

7) Opláchněte hrdlo nádoby vodou pro odstranění
případných zbytků pracovní náplně. Potom
odstraňte hadr z konce rozdělovací trubice.
8) Doplňte nádobu vodou až po hrdlo.
Důležité: Ujistěte se, že jste nádobu doplnili zcela
vodou. Zabráníte tím vzniku vzduchových bublin a
tlakovým výkyvům při provozu změkčovače.

9) Z krabice se součástkami vyndejte adaptér nádrže a
4-1/2“ o-kroužek. Namastěte o-kroužek a umístěte
jej do drážky na spodní straně adaptéru (obr. 3)
10) Usaďte adaptér na nádobu. Zašroubujte adaptér po
směru hodinových ručiček do hrdla
nádoby, ale
nestrhněte závit. Utáhněte adaptér pomocí
vhodného klíče tak, aby přesně dosednul na nádobu
a nezůstala mezi adaptérem a nádobou mezera.
Nepřetahujte a nezničte závit v nádobě.
11) Podle obr. 3 proveďte následující postup:
a) Umístěte sítko (kromě filtrů) přes horní sítko a
vycentrujte a zatlačte dolů sestavu dolního sítka
s centrální trubicí a horním sítkem.
b) Nasaďte promazaný 2-3/4“ o-kroužek na horní
konec trubice a 4-1/2“ o-kroužek na vnější stranu
krytu horního sítka. Pak celou sestavu dílů
opatrně spusťte do adaptéru s tím, že na horní
straně krytu bude čtvercový znak mířit dozadu.
c) Namastěte 3-1/4“ o-kroužky a umístěte je na
místo na krytu horního sítka.
12) Celou sestavu ventilu spusťte do adaptéru na nádobě (viz obr. 3 a 4), přičemž ventil musí
být umístěn zcela uvnitř adaptéru, jinak by hrozilo vysmeknutí se o-kroužků. Nasaďte dvě
velké spony a zajistěte je na místě pomocí zarážek. Ujistěte se, že spony i pojistky jsou
pevně na svém místě.
9

Nasávací díl (nebo nasávací záslepka pro filtry) a omezovače průtoku, které jsou
potřeba pro Vaše zařízení jsou dodávány v samostatné krabici. Krabice obsahují všechny
potřebné součástky pro změkčovače se protiproudým průtokem při regeneraci při středních
tlakových poměrech (viz tabulka na str. 10). Pro instalaci pokračujte krokem 15.
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Při instalaci změkčovacího systému při nízkém nebo vysokém tlaku vody a při všech
aplikacích regenerace se souproudým průtokem (specifikujte při návrhu a objednávce) jsou
potřeba různé kombinace trysky/venturky a omezovače průtoku. Součástky potřebné
k řízení průtoku při zasolování a solném proplachu pro Vaši potřebu jsou zabaleny
v odděleném pytlíku tak, aby jste mohli provést přestavbu nasávacího dílu (viz obr. 5)
13) Prostřednictvím 3-1/4“ o-kroužků, spon a pojistek nainstalujte 2“ vsuvky do otvorů ve ventil
(obr. 4). Ujistěte se, že spony i pojistky jsou pevně na svém místě.
14) Prostřednictvím 3-1/4“ o-kroužku, spon a pojistek nainstalujte továrně sestavenou vsuvku
(včetně omezovačů průtoku) do odtokového otvoru (obr. 4 a 5). Ujistěte se, že spony i
pojistky jsou pevně na svém místě.
15) Pouze pro změkčovače: Nasávací díl obsahuje všechny potřebné součástky k řízení
průtoku při zasolování a solném proplachu u regeneračních aplikací s protiproudým
průtokem při středním tlaku vody (šedé pole v následující tabulce). V případě splnění těchto
podmínek, postupujte podle bodu a) v následujícím odstavci (viz obr. 4 a 5)
V případě, že je zařízení nainstalováno v systémech s nízkým nebo vysokým tlakem vody a
všechny aplikace regenerace probíhají se souproudým průtokem (specifikujte při návrhu a
objednávce) jsou potřebné součástky k řízení průtoku při zasolování a solném proplachu
zabaleny v odděleném pytlíku tak, aby jste mohli provést přestavbu nasávacího dílu podle
bodu b) v následujícím odstavci.
a) Nainstalujte nasávací díl tak jak je sestaven na přední část ventilu. Ujistěte se, že
použijete sítka a o-kroužky. Díl zajistěte prostřednictvím 2 U-spon.
b) Přestavte nasávací díl podle následující tabulky. Pak při montáži pro regeneraci
s protiproudým průtokem postupujte podle bodu a), pro regeneraci se souproudým
průtokem postupujte podle bodu c).
Poznámka: (viz obr. 5)
Pro demontáž trysky/venturky použijte běžný šroubovák, který nasaďte do připravených otvorů.
Ujistěte se, že menší konec omezovače průtoku před tryskou nasadíte směrem k ventilu
Ujistěte se, že u vybraných modelů použijete ucpávku venturky.

c) Po přestavění nasávacího dílu odstraňte zátku na zadní straně ventilu a nainstalujte
nasávací díl podle obr. 6. Ujistěte se, že použijete sítka a o-kroužky. Díl zajistěte pomocí
2 U-spon. Přesuňte zátku na přední stranu ventilu a pomocí o-kroužků a U-spon ji
nainstalujte.
16) Pouze pro filtry: Nainstalujte nasávací díl na přední stranu ventilu, ujistěte se, že použijete
o-kroužky a zajistěte díl pomocí 2 U-spon.
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MODEL

102
132
162

192
252
322

362
452

602

3.4

Součástky potřebné pro přestavbu
Směr
Tlak vody (PSI) tryska / venturka (vytáhněte sponu
proudění
omezovač průtoku
a drátek)
nízký (30-55) tak jak sestaveno (fialová)
vyjměte, nepoužívá se
PROTIPR. střední (40-85) tak jak sestaveno (fialová)
tak jak sestaveno (modrá)
vysoký (65-125) změňte na zelenou
změňte na sv. modrou
nízký (30-45) změňte na černou
vyjměte, nepoužívá se
SOUPR. střední (39-95) změňte na červenou
vyjměte, nepoužívá se
vysoký (60-125) změňte na šedou
vyjměte, nepoužívá se
nízký (30-65) změňte na červenou
vložte rukáv, zelená
PROTIPR. střední (35-80) tak jak sestaveno (šedá)
tak jak sestaveno (žádný)
vysoký (45-125) změňte na červenou
vložte rukáv, oranžová
nízký (30-55) změňte na žlutou
tak jak sestaveno (žádný)
SOUPR. střední (40-125) změňte na černou
tak jak sestaveno (žádný)
vysoký (90-125) změňte na červenou
tak jak sestaveno (žádný)
nízký (30-50) změňte na černou
vyjměte, nepoužívá se
PROTIPR. střední (35-90) tak jak sestaveno (červená)
tak jak sestaveno (žlutý)
vysoký (55-125) změňte na šedou
vyjměte, nepoužívá se
nízký (30-45) změňte na oranžovou
vyjměte, nepoužívá se
SOUPR. střední (45-80) změňte na modrou
vyjměte, nepoužívá se
vysoký (85-125) změňte na žlutou
vyjměte, nepoužívá se
nízký (30-50) změňte na žlutou
tak jak sestaveno (žádný)
PROTIPR. střední (35-105) tak jak je sestaveno (černá)
tak jak sestaveno (žádný)
vysoký (45-125) změňte na červenou
tak jak sestaveno (žádný)
nízký (30-50) změňte na bílou
tak jak sestaveno (žádný)
SOUPR. střední (45-85) změňte na oranžovou
tak jak sestaveno (žádný)
vysoký (85-125) změňte na modrou
tak jak sestaveno (žádný)

Postup zapojení

Doporučení a upozornění pro montáž potrubí:
• Ujistěte se, že je uzavřen hlavní uzávěr vody dříve, než začnete s prací
• Ujistěte se, aby jste potrubí přivádějící tvrdou vodu připojili na vstup.
• UPOZORNĚNÍ: Při letování potrubí proveďte všechny dílčí spoje předem, aby jste
zabránili porušení ventilů na změkčovači. Před napojením na změkčovač se ujistěte, že
je sletované potrubí již studené.
Příklad: Podle obr. na str. 13 sletujte 2 2“ NPT adaptéry s kusem trubky. Spoj nechte před
instalací vychladnout. Při provádění dalších spojů v blízkosti již provedených spojů, tyto spoje
obalte mokrým hadrem.

•
•
•
•
•
•

Nainstalujte 3-ventilový bypass podle obrázku na str. 13. Tyto ventily Vám umožní
usměrnit vodu přes změkčovač nebo filtr, případně mimo ně. Při vícenásobných
instalacích postupujte podle obr. 1
Používejte spojovací fitinky pro umožnění rychlé a jednoduché demontáže ventilu a
pracovní nádoby v případě potřeby.
Na těsnění vnějších závitů používejte teflonovou pásku nebo konopí.
V případě nutnosti namastěte těsnící o-kroužky kvalitní silikonovou vazelínou.
Ujistěte se, že připojíte přívod tvrdé vody na vstup ventilu.
Všechna potrubí podle potřeby podepřete tak, aby nezatěžovaly svou vahou ventil.
12
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1. S přihlédnutím k informacím uvedeným výše, vytvořte připojovací potrubí z hlavního
vodovodního potrubí ke vstupu do ventilu (označen na ventilu IN).
2. Vytvořte zpětné potrubí od výstupu z ventilu (OUT) do hlavního potrubí a ujistěte se, že je
průtokoměr nainstalován horizontálně nebo vertikálně po směru průtoku (v případě
nesprávné polohy nebude pracovat přesně) – směr určete podle šipky. Pro zjednodušení
instalace vyjměte průtokoměr z pouzdra dokud neprovedete všechny ostatní připojení. Při
zpětné instalaci si zkontrolujte správnost osazení pomocí šipek určujících směr průtoku.
3. Vytvořte odpadní potrubí od ventilu k odtoku a ujistěte se, že velikost odpadního potrubí
splňuje minimální požadavky na průměr (viz str. 5) v celé své délce. Případná překážka
způsobující zpětný tlak může způsobit nesprávnou funkci změkčovače. Zkontrolujte
následující body:
• Ujistěte se, že odpadní podlahová vpusť (příp. jiný vhodný odtok) je schopen odvádět
objemy proplachové vody uvedené ve specifikacích.
• Zajistěte, aby mezi koncem hadice a kanálem zůstala mezera pro zabránění zpětného
nasátí vody při případném přeplnění
odpadního kanálu.
• Zajistěte, aby odpadní potrubí bylo co
nejkratší a nejméně složité pro zajištění
dobrého průtoku.
• Snadný přístup k odtokovému místu je
vhodný
pro
jednoduchou
kontrolu
průběhu regenerace.
4. Umístěte zásobník soli do blízkosti pracovní
nádoby na rovné a čisté místo.Neumísťujte
zásobník na nerovný povrch, který by mohl
způsobit porušení zásobníku. V případě, že
je potřeba provést sestavení, umístěte solný
ventil (nebo air check) na solný adaptér a
celou sestavu vložte do zásobníku. Otvorem
ve stěně zásobníku prostrčte koleno solného
ventilu a nainstalujte redukci 3/4“ x 1/2“ (obr.
7)
5. PŘIPOJTE POTRUBÍ: Nainstalujte redukci a
připojovací fitink na koleno solného ventilu
(obr. 7) a připojovací fitink také k ventilu.
Připojte dostatečnou délku 1/2“ potrubí mezi
připojovací
fitinky,
přičemž
odstraňte
případné otřepy či ostré hrany na koncích
potrubí.
Poznámka: V případě vícenásobné instalace
použijte 1/2“ T-kusy a spojky pro provedení spoje
z obou kolen (viz níže)

6. PŘEPAD ZE ZÁSOBNÍKU SOLI: Nainstalujte
dostatečnou
délku
5/8“
hadice
od
přepadového
kolena
zásobníku
k odtokovému místu.
Poznámka: Toto je gravitační přepad ze
zásobníku. Zajistěte, aby byla odpadní hadice
stále níže než koleno ze zásobníku.
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7. TLAKOVÁ ZKOUŠKA: Pro zabránění přetlaku vzduchu v pracovní nádobě a potrubním
systému postupujte podle následujícího postupu: (pouze pro jednonásobné instalace, pro
vícenásobné instalace viz poznámka níže)
Upozornění: V případě, že jste dosud nenaplnili pracovní nádobu vodou podle bodu 8) (str.
8) proveďte nejprve kroky 9) až 12). Pak pomocí tlačítka RECHARGE a sledováním potisku
na spodní straně řídící jednotky přesuňte ventil do polohy zpětného proplachu (#7).
Stiskněte jednou o RECHARGE, posuňte kurzorem (>) na položku „Recharge Now“ a
stiskněte tlačítko MENU/EXIT. Přesuňte kurzor na položku „Tank #1“ a stiskněte jednou
tlačítko RECHARGE pro posun do každé polohy než dosáhnete zpětného proplachu.
Dokončete následující postup pro tlakovou zkoušku:
a. Otevřete min. dvě armatury dodávající studenou změkčenou vodu.
b. Umístěte přepouštěcí ventily do „bypass“ podle obr. na str. 13. Uzavřete přívodní i
odvodní ventily, otevřete přepouštěcí ventil.
c. Naplno otevřete hlavní uzávěr vody a sledujte plynulý průtok vody z otevřených
armatur.
d. PŘESNĚ podle následujícího postupu přesuňte ventily do provozní polohy:
o POMALU otevřete ventil na vstupu s několika přestávkami pro umožnění
natlakování systému (V případě, že jste ventil zanechali v poloze zpětného
proplachu, bude voda vytékat do odpadu.) Otevřete ventil na výstupu a uzavřete
přepouštěcí ventil.
o Po cca 3 minutách otevřete armaturu s teplou vodou na cca 1 minutu nebo až
do doby, než se celý systém odvzdušní. ( V případě, že jste zanechali ventil
v poloze zpětného proplachu, stiskněte tlačítko RECHARGE pro jeho návrat do
provozní polohy.)
UPOZORNĚNÍ: U vícenásobných instalací, jsou písty zablokovány pro zabránění
průtoku vody při regeneraci. Nikdy nepřesunujte ventil když je pod tlakem a
přepouštěcí ventil je zavřený. Porucha ventilu, mechanického posunu nebo motoru
se může vyskytnout v případě, že voda nemůže protékat z důvodů zablokovaných
pístů ventilu (viz str. 25 a 26) do připojených potrubí. Ujistěte se, že jsou ventily
otevřeny do všech nádrží dříve, než se ventil přesune do další fáze.
o Uzavřete všechny armatury se studenou vodou a zkontrolujte potrubí pro
případné netěsnosti. Všechny případné poruchy odstraňte před dalším postupem.
8. Naplňte zásobník soli vodou a solí pomocí kbelíku nebo hadice. Nalijte do zásobníku soll
cca 5 cm vody. Pak přidejte čistou změkčovací sůl, přičemž doporučujeme použít sůl ve
formě nugetek, kapslí, polštářků, které obsahují méně než 1% nečistot. Kapacity solí jsou
uvedeny v tabulce na str. 4.
9. Sestavený měděný 3-ventilový bypass (str. 11) zajišťuje celistvost. V případě, že se Vaše
instalace poškodí
10. Řídící jednotku namontujte na přední část zařízení (obr. 7) nebo do blízkosti změkčovače(ů)
v dosahu přívodního kabelu a kabelu od průtokoměru.
11. Proveďte elektrické zapojení podle níže uvedeného schématu a obr. 7.
Poznámka: Transformátor musí být v průběhu připojování a odpojování kabelů odpojen od elektrické
sítě. Pokud toto nebude provedeno, hrozí poškození elektrických obvodů řídící jednotky.
• Odpojte přívodní kabel od transformátoru k řídící jednotce
• Odpojte datový kabel od řídící jednotky

15

Pro vícenásobné instalace je potřeba pouze jeden transformátor.

12. Připojte transformátor do elektrické sítě.
13. Proveďte první nastavení řídící jednotky. Po prvním spuštění je třeba nastavit všechny
časovače, postupujte podle postupu na str. 15 – 17.
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4. PROGRAMOVÁNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY
(vynulování času a nastavení dalších parametrů viz str. 19)

Řídící jednotka je ovládána prostřednictvím menu zobrazujícího se na displeji. Tlačítka UP a
DOWN pohybují kurzorem v jednotlivých menu nahoru a dolů. Tlačítko MENU/EXIT potvrzuje
zadanou hodnotu a vrací menu o úroveň zpět. Řídící jednotka se vrátí do normálního zobrazení
po uplynutí 4 minut od poslední volby.
PÍPÁNÍ: Pípnutí se ozve při každém stisku klávesy na řídící jednotce. Jedno pípnutí signalizuje
změnu na displeji, opakované pípání znamená, že řídící jednotka nepřijme změnu pomocí
daného tlačítka, a čeká tak až do doby, než zmáčknete správné tlačítko.

4.1 První programování
Po prvním zapojení transformátoru do elektrické sítě se mna displeji
na cca 8 sekund zobrazí informace o verzi softwaru a následně se
zobrazují jednotlivé položky nutné k nastavení jednotky.
1. JAZYK: Pomocí šipek nastavte vámi preferovaný jazyk.
Stiskněte tlačítko MENU/EXIT pro potvrzení volby a přesunu
k další položce.
2. TYP VENTILU: Pomocí šipek se posunujte v nabídce dokud se
nezobrazí „2 Inch Upflow Valve“ (protiproudý) nebo „2 Inch
Downflow Valve“ (souproudý). Pro potvrzení stiskněte tlačítko
MENU/EXIT a pokračujte v dalším menu.
3. POČET VENTILŮ: V případě, že je nainstalován pouze jeden
změkčovač nebo filtr, nastavte v menu hodnotu „Simplex“ a
potvrďte stiskem tlačítka MENU/EXIT. Pokud je instalováno
zařízení více, nastavte pomocí šipek požadovanou hodnotu
(„Duplex“, „Triplex“ nebo Quadruplex“).
4. ZPŮSOB REGENERACE (pouze pro násobné instalace):
Existují 4 možnosti nastavení regenerační metody – Špičkový průtok (Peak Flow), Okamžitý
(Alt. Immediate), Okamžitý paralelní (Parallel Immediate) nebo Postupný paralelní (Parallel
Delayed). V případě, že je zvolen Peak Flow, probíhá regenerace v každé nádobě po
vyčerpání kapacity. Pokud je zvolena metoda Alt. Immediate, začne regenerace každého
zásobníku okamžitě po spotřebování kapacity, přičemž po dokončení přejde změkčovač do
režimu „připraven“. Metoda Parallel Immediate začíná s regenerací postupně v každé
nádobě po vyčerpání její kapacity. Parallel Delayed pak spouští regenerace jednotlivých
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změkčovačů v předem nastavených časech. Požadovanou metodu nastavte pomocí šipek
a volbu potvrďte stiskem tlačítka MENU/EXIT.
5. TYP SYSTÉMU: Pomocí šipek nastavte zda se jedná o
nastavení pro filtr nebo změkčovač (softener) a volbu potvrďte
stisknutím tlačítka MENU/EXIT. V případě, že zvolíte filtr,
pokračujte bodem 19 na straně 17.
6. MNOŽSTVÍ NÁPLNĚ: Pomocí šipek nastavte množství pracovní
náplně ( přírůstky po 0,015m3 na nádrž), která bude pro systém
využívána. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka MENU/EXIT a
pokračujte dalším nastavením.
7. DOBA DOPLŇOVÁNÍ: Pomocí šipek nastavte požadovanou dobu doplňování podle
doporučených hodnot z tabulky na straně 18, volbu potvrďte stisknutím tlačítka MENU/EXIT.
8. TYP ÚČINNOSTI: Pomocí šipek nastavte požadovaný typ účinnosti – Účinnost soli (Salt
Efficient), Ohřívač (Boiler Option), Automatická (Auto Adjusting) nebo Aktuální dávka (Actual
Dose). Nastavením Salt Efficient dosáhnete účinnosti soli 4000 gránů a vyšší. Nastavením
Boiler Option bude mít za následek odtok 1ppm změkčené vody. Automatický režim se sám
nastavuje na 5 provozních kapacit v závislosti na frekvenci
regenerací. Actual Dose umožňuje zadat aktuální množství
náplně soli. V případě, že zvolíte režim Actual Dose, budete
muset v dalším kroku zadat množství soli, volbu potvrďte
stisknutím tlačítka MENU/EXIT.
Poznámka: V případě Automatického režimu budete muset stále
nastavit dobu zasolování v bodě 10.

9. PEVNÁ REZERVA: (Pouze při nastavení Simplex nebo Parallel
Delayed) Pokud musí být v kteroukoliv dobu k dispozici
minimální rezerva, pomocí šipek nastavte % kapacity, kterou
potřebujete. Podle tabulky na straně 18 zjistíte aktuální
použitelnou kapacitu zařízení. V případě, že je zvolen režim
automatický, pevná rezerva se plynule mění v závislosti na
průměrné týdenní spotřebě. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka
MENU/EXIT.
10. DÉLKA ZASOLOVÁNÍ: Pomocí šipek nastavte v závislosti na doporučených hodnotách ze
strany 18 dobu zasolování. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka
MENU/EXIT.
11. DÉLKA PROPLACHU: Pomocí šipek nastavte v závislosti na
doporučených hodnotách ze strany 18 dobu zasolování. Volbu
potvrďte stisknutím tlačítka MENU/EXIT.
12. DÉLKA RYCHLÉHO VÝPLACHU: Pomocí šipek nastavte
v závislosti na doporučených hodnotách ze strany 18 dobu
zasolování. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka MENU/EXIT.
13. MONITOROVÁNÍ HLADINY SOLI: Pomocí šipek nastavte
funkci na zapnuto (ON) nebo vypnuto (OFF). V případě, že
funkci aktivujete, musíte také zadat průměr zásobníku soli.
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V případě, že se jedná o vícenásobnou instalaci musíte dále zadat počet ventilů na
zásobník soli. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka MENU/EXIT.
14. MINIMÁLNÍ POČET NÁDRŽÍ V PROVOZU: (pouze 3- nebo 4-násobné instalace) Pomocí
šipek nastavte minimální počet nádrží, které chcete nechat v provozu. Volbu potvrďte
stisknutím tlačítka MENU/EXIT.
15. POMOCNÝ BOD PŘI ŠPIČK. PRŮTOKU: V případě, že je
nastavena regenerace na špičkový průtok (Peak Flow) zobrazí
se toto menu. Pomocí šipek nastavte Vámi požadovanou
hodnotu (1-750 GPM) při které dočasně potřebujete zapnout
další jednotku. Dodatečně zapnutá jednotka se vrátí do režimu
čekání automaticky po 30 minutách, kdy GPM klesne pod
nastavenou hodnotu. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka
MENU/EXIT.
Po těchto úvodních nastaveních se na displeji řídící jednotky
zobrazí informace o tom, že se jednotka restartuje. Po tomto
restartu se na displeji zobrazí aktuální nastavení hodnot a můžete
pokračovat v dalším nastavení.
16. HODINY: Pomocí šipek nastavte aktuální čas a ujistěte se, že
je nastaven a správně denní doba (AM – dopoledne, PM –
odpoledne). Při přidržení šipek se bude čas posunovat rychleji.
Volbu potvrďte stisknutím tlačítka MENU/EXIT.
Poznámka: Hodiny se vynulují pouze v případě, že zařízení nebude
napájeno déle než 72 hodin.

17. TVRDOST: Pomocí šipek nastavte tvrdost vody v rozmezí 1160 gránů nebo 10-2740 PPM (částeček v miliónu). Při
přidržení šipek se bude čas posunovat rychleji. Volbu potvrďte
stisknutím tlačítka MENU/EXIT.
18. DOBA REGENERACE: Toto nastavení můžete provést pouze
v případě, že je nastavena metoda Parallel Delayed nebo se
jedná o systém s jedním ventilem. Pomocí šipek nastavte dobu
regenerace. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka MENU/EXIT.
Displej se přepne do režimu normálního zobrazení po dokončení
programování jednotky.
Instalace a nastavení je dokončeno

4.2 První programování – filtry
19. KAPACITA FILTRU: Pomocí šipek nastavte buď přednastavené hodnoty objemů filtrů
(přírůstky po 1000 galonech), při kterých má docházet k proplachu nebo položku vypněte
(OFF). V případě, že funkci vypnete nebude se filtr proplachovat automaticky, ale je nutné
funkci aktivovat ručně. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka MENU/EXIT.
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20. DÉLKA PROPLACHU: Pomocí šipek nastavte požadovanou
délku proplachu filtrů v rozmezí 1-30 minut, přičemž minimální
hodnota pro filtry je 20 minut. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka
MENU/EXIT.
21. DÉLKA RYCHLÉHO VÝPLACHU: Pomocí šipek nastavte
požadovanou délku proplachu filtrů v rozmezí 1-30 minut. Volbu
potvrďte stisknutím tlačítka MENU/EXIT.
22. MINIMÁLNÍ POČET NÁDRŽÍ V PROVOZU: (pouze 3- nebo 4násobné instalace) Pomocí šipek nastavte minimální počet
nádrží, které chcete nechat v provozu. Volbu potvrďte stisknutím
tlačítka MENU/EXIT.
Po těchto úvodních nastaveních se na displeji řídící jednotky
zobrazí informace o tom, že se jednotka restartuje. Po tomto
restartu se na displeji zobrazí aktuální nastavení hodnot a můžete
pokračovat v dalším nastavení.
23. HODINY: Pomocí šipek nastavte aktuální čas a ujistěte se, že je
nastaven a správně denní doba (AM – dopoledne, PM –
odpoledne). Při přidržení šipek se bude čas posunovat rychleji.
Volbu potvrďte stisknutím tlačítka MENU/EXIT.
Poznámka: Hodiny se vynulují pouze v případě, že zařízení nebude
napájeno déle než 72 hodin.

24. DOBA REGENERACE: Toto nastavení můžete provést pouze
v případě, že je nastavena metoda Parallel Delayed nebo se
jedná o systém s jedním ventilem. Pomocí šipek nastavte dobu
regenerace. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka MENU/EXIT.
Displej se přepne do režimu normálního zobrazení po dokončení
programování jednotky.
Instalace a nastavení je dokončeno.
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Objem
Kapacita
Délka
Kapacita
Délka
Délka
Průtok Dávkování
Délka zpět.
MODEL nádoby
gránů
zasol.
gránů
zasol.
rychl.
(GPM) soli (kg/m3)
proplachu
(ft3)
(protipr.) (protipr.) (souproud) (souproud)
proplachu

102

132

162

192

252

322

362

452

602

3

4

5

6

8

10

12

15

20

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

2,0

3,0

3,0

3,5

4,Auto nebo
účin. soli

54000

115

50000

3
4
5
6

72000
84000
93000
99000

110
105
100
95

68000

4,Auto nebo
účin. soli

72000

150

87000

3
4
5
6

96000
112000
124000
132000

145
135
130
125

91000

4,Auto nebo
účin. soli

90000

180

84000

3
4
5
6

120000
140000
155000
165000

175
170
160
150

114000

4,Auto nebo
účin. soli

108000

110

100000

3
4
5
6

144000
168000
186000
198000

105
100
95
80

137000

4,Auto nebo
účin. soli

144000

145

134000

3
4
5
6

192000
224000
248000
264000

140
130
125
120

182000

4,Auto nebo
účin. soli

180000

180

188000

3
4
5
6

240000
280000
310000
330000

175
170
160
150

228000

4,Auto nebo
účin. soli

216000

140

202000

3
4
5
6

288000
336000
372000
396000

130
125
120
115

274000

4,Auto nebo
účin. soli

270000

175

252000

3
4
5
6

36000
420000
465000
495000

165
155
150
140

342000

4,Auto nebo
účin. soli

360000

160

336000

3
4
5
6

480000
560000
620000
660000

150
145
135
130

456000

4.3 Změna nastavení času
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60

12

5

70

12

5

60

12

5

60

14

10

70

14

10

80

14

10

70

15

12

80

15

12

70

15

12

75000

100000

125000

150000

200000

250000

300000

375000

500000

1. Stiskněte tlačítko MENU/EXIT pro vstup do základního menu.
Pomocí šipek najeďte kurzorem na volbu menu hodin (Set
Clock) a stiskněte opět tlačítko MENU/EXIT.
2. Pomocí šipek nastavte správný čas a ujistěte se, že je nastaven
a správně denní doba (AM – dopoledne, PM – odpoledne).
Šipkou nahoru hodnoty zvyšujete, šipkou dolů hodnoty snižujete.
3. Jakmile nastavíte správný čas, stiskněte tlačítko MENU/EXIT
pro potvrzení údajů a návrat do základního menu. Pomocí šipek
pak najeďte kurzorem na volbu EXIT a stiskněte tlačítko
MENU/EXIT pro potvrzení a návrat do standardního zobrazení.

4.4 Možnosti a volby nastavení
REGENERACE: Po stisku tlačítka RECHARGE se na displeji
zobrazí nabídka regenerace. Volby jsou Zapnuto/Vypnuto
(Online/Offline), Regenerace hned (Recharge Now) a Regenerace
v noci (Recharge Tonight). Posuňte kurzorem na Vámi
požadovanou volbu a potvrďte stisknutím tlačítka MENU/EXIT. Možnosti zapnutí nebo vypnutí
umožňují určenou nádobu zapojit nebo vypnout. Volbou Regenerace hned se v dalším menu
můžete rozhodnout pro regeneraci všech nebo jen určitých nádob - kurzor posuňte v menu
k Vámi požadované nádobě a potvrďte stisknutím tlačítka MENU/EXIT. Tím se dostanete
k možnosti volby zda má proběhnout regenerace podle plánu (Scheduled) nebo má pokračovat
provoz. V případě že zvolíte regeneraci noční můžete v následujícím menu regeneraci nastavit
nebo ji stornovat. Stiskem tlačítka MENU/EXIT Vám bude umožněna pro každou nádobu volba
regenerace v noci (Tonight) nebo pokračování provozu (Service).
Následuje popis funkcí dostupných ze základního menu řídící jednotky. Pro vstup do základního
menu stiskněte tlačítko MENU/EXIT. Pomocí šipek pak pohybujte kurzorem až k položce,
kterou si přejete změnit a potvrďte tlačítkem MENU/EXIT volbu. Pro návrat do předchozí
nabídky pak kurzor přesuňte na volbu EXIT a potvrďte stiskem tlačítka MENU/EXIT.
HLADINA SOLI: Tato funkce je aktivována v případě, že je aktivní
funkce Monitorování hladiny soli. Pomocí šipek nastavte hodnotu
hladiny na 0 – 10, přičemž po 0 se dalším stiskem funkce
deaktivuje. Nastavené číslo koresponduje s číslem vyraženým na
solném adaptéru. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka MENU/EXIT.
Poznámka: Tato funkce se nezobrazuje, pokud je typ zařízení nastaven
na Filtr.

HODINY: Pomocí šipek nastavte správný čas. Pokud je nastaven
režim zobrazování hodin po 12 hodinách, ujistěte se, že je
nastavena správná denní doba (AM/PM). Šipkou nahoru hodnoty
zvyšujete, šipkou dolů hodnoty snižujete, při přidržení šipek se budou hodnoty posunovat
rychleji. Volbu potvrďte stiskem tlačítka MENU/EXIT.
TVRDOST: (pouze změkčovače) Pomocí šipek nastavte tvrdost
vody v rozmezí 1-160 gránů nebo 10-2740 PPM (částeček
v miliónu). Při přidržení šipek se bude čas posunovat rychleji. Volbu
potvrďte stisknutím tlačítka MENU/EXIT.
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DOBA REGENERACE: Pomocí šipek nastavte Vámi požadovanou
dobu začátku regenerace. Volbu potvrďte stiskem tlačítka
MENU/EXIT, čímž se vrátíte do základní nabídky. Kurzor přesuňte
na volbu EXIT a potvrďte stiskem tlačítka MENU/EXIT, čímž se
displej vrátí do klasického režimu zobrazení.
Poznámka: Tuto funkci je možno ovládat pouze při nastavení Parallel Delayed režimu regenerace a není
dostupná v případě, že řídící jednotka je nastavena na obsluhu filtru.

PRŮTOK: Tento displej umožňuje kontrolovat průtok a to v GPM (galony za minutu) nebo LPM
(litry za minutu) přes každou jednotlivou nádobu v závislosti na konfiguraci systému (simplex,
duplex atd.). Pro návrat do základního menu stiskněte tlačítko
MENU/EXIT. Kurzor přesuňte na volbu EXIT a potvrďte stiskem
tlačítka MENU/EXIT, čímž se displej vrátí do klasického režimu
zobrazení.
DENNÍ SPOTŘEBA VODY: Na displeji se zobrazí množství vody
jež bylo spotřebováno v jednotlivých nádobách za posledních 24
hodin. Pro návrat do základního menu stiskněte tlačítko
MENU/EXIT. Kurzor přesuňte na volbu EXIT a potvrďte stiskem tlačítka MENU/EXIT, čímž se
displej vrátí do klasického režimu zobrazení.
PRŮMĚRNÁ DENNÍ SPOTŘEBA: Displej zobrazí průměrnou
spotřebu za posledních 24 hodin. Pro návrat do základního menu
stiskněte tlačítko MENU/EXIT. Kurzor přesuňte na volbu EXIT a
potvrďte stiskem tlačítka MENU/EXIT, čímž se displej vrátí do
klasického režimu zobrazení.
ZBÝVAJÍCÍ KAPACITA: Displej zobrazí % kapacitu zbývající v pro
každou nádobu a to v závislosti na konfiguraci systému (simplex,
duplex atd.) Pro návrat do základního menu stiskněte tlačítko MENU/EXIT. Kurzor přesuňte na
volbu EXIT a potvrďte stiskem tlačítka MENU/EXIT, čímž se displej vrátí do klasického režimu
zobrazení.
Poznámka: Funkce není dostupná pro filtry, u kterých je vypnutá
kapacita filtru (bod 19), na displeji se zobrazí „Filtering Water“ (filtrování
vody)

12/24 MÓD HODIN: Pomocí šipek nastavte typ zobrazování času
buď na 12 hodinový nebo 24 hodinový cyklus. Pro návrat do
základního menu stiskněte tlačítko MENU/EXIT. Kurzor přesuňte
na volbu EXIT a potvrďte stiskem tlačítka MENU/EXIT, čímž se
displej vrátí do klasického režimu zobrazení.
JEDNOTKY: Pomocí šipek nastavte Vámi preferované jednotky,
zda má jednotka pracovat v jednotkách metrických nebo britských.
Pro návrat do základního menu stiskněte tlačítko MENU/EXIT.
Kurzor přesuňte na volbu EXIT a potvrďte stiskem tlačítka
MENU/EXIT, čímž se displej vrátí do klasického režimu zobrazení.
ROLOVÁNÍ DISPLEJE: Pomocí šipek máte možnost zapnout nebo
vypnout funkci rolování displeje. V případě, že funkci aktivujete,
budou se v základním režimu zobrazení po sobě plynule střídat
údaje o dostupném objemu změkčené vody (Soft Water Available) pro každou nádobu, průtok
vody (Water Flow Rate) a nízká hladina soli (Salt Level Low) – v případě, že je tato podmínka
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splněna. V případě, že je na noc naplánována regenerace, zobrazí se ještě na displeji
informace o plánované akci (Recharge Tonight). Pro návrat do základního menu stiskněte
tlačítko MENU/EXIT. Kurzor přesuňte na volbu EXIT a potvrďte stiskem tlačítka MENU/EXIT,
čímž se displej vrátí do klasického režimu zobrazení.
DÁLKOVÉ SNÍMÁNÍ: Toto je nově volitelná funkce, která Vám
umožňuje připojit další monitorovací zařízení a umístit ho do určité
vzdálenosti od zařízení. Monitor. zařízení zobrazuje, zda je tato
funkce aktivní a aktuální stav systému - OK, málo soli (low salt) a
kontrola systému (check system) Pro návrat do základního menu stiskněte tlačítko MENU/EXIT.
Kurzor přesuňte na volbu EXIT a potvrďte stiskem tlačítka MENU/EXIT, čímž se displej vrátí do
klasického režimu zobrazení.
ZASLÁNÍ ZPRÁVY O PROVOZU: Tato funkce může a nemusí být
dostupná. Stiskněte tlačítko MENU/EXIT a řídící jednotka začne
automaticky odesílat zprávu o provozu prostřednictvím série
pípnutí, které mají být odeslány pomocí telefonu. Na displeji se
zobrazuje jak velká část zprávy již byla odeslána. Pro přerušení zasílání zprávy stiskněte
tlačítko MENU/EXIT. Po úspěšném odeslání zprávy se řídící jednotka vrátí do klasického
zobrazovacího režimu, pro podrobnější informace o funkci kontaktujte Vašeho dodavatele.
NASTAVENÍ PRO POKROČILÉ: Při vstupu do těchto nabídek se
na displeji zobrazí upozornění. Pouze poučené osoby a servisní
technici by měli pracovat v těchto nabídkách.
Následuje popis nastavení funkcí pro pokročilé. Pro vstup do těchto nabídek stiskněte tlačítko
MENU/EXIT, šipkami přesuňte kurzor na položku Pokročilé nastavení (Advanced/Service
Menu) a opět stiskněte tlačítko MENU/EXIT. Pro návrat do základního menu přesuňte kurzor na
volbu EXIT a potvrďte stiskem tlačítka MENU/EXIT, čímž se displej vrátí do klasického režimu
zobrazení.
JAZYK: Pomocí šipek si nastavte Vámi preferovaný jazyk.
Stiskněte tlačítko MENU/EXIT pro potvrzení volby a návrat do
menu pokročilého nastavení.
DIAGNOSTIKA: Displej pouze zobrazuje údaje, a zobrazí jakékoliv
chybová hlášení a informace o každé nádobě zvlášť v závislosti na
konfiguraci zařízení (simplex, duplex, atd.). Přesuňte kurzor na
Vámi požadovanou nádobu a stiskněte tlačítko MENU/EXIT.
Stiskněte tlačítko RECHARGE a ventil projde postupně všemi
fázemi. Pomocí šipek si prohlédněte všechny informace, které se
na displeji zobrazí. Pro návrat do menu diagnostiky stiskněte
tlačítko MENU/EXIT.
DÁLKOVÁ KONTROLA: Při nastavování bude řídící jednotka
vysílat informace o probíhající činnosti každé 3 sekundy. Stiskněte
tlačítko MENU/EXIT pro opuštění funkce, stiskněte tlačítko
MENU/EXIT pro návrat do pokročilého menu.
Poznámka: Tato funkce není dostupná, pokud není v řídící jednotce
nainstalována funkce dálkového snímání.
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Při běžném provozu bude každých 5 vteřin blikat zelená dioda. V případě, že zařízení potřebuje
doplnit sůl, začne blikat žlutá LED, a v případě, že potřebuje jednotka zkontrolovat začne blikat
dioda červená.
Řídící jednotka na zařízení bude vysílat impulsy na monitorovací zařízení každou minutu.
Monitorovací zařízení bude přijímat signály jednou za 10 minut, protože jakoukoliv změnu
v provozu změkčovače může řídící jednotka rozeznat v horizontu 10 minut. V případě, že řídící
jednotka přestane posílat signály, bude se monitor. zařízení přesto snažit jej přijmout.
V případě, že po 10 minutách žádný signál neobdrží, pokusí se monitor. zařízení v 1 a 2
minutových intervalech signál vyhledat, přičemž bude postupně zvedat interval prohledávání. O
toto hledání se bude monitor snažit 2 dny. Po 20 minutách od posledního obdržení signálu
vypne monitorovací zařízení LED diody pro šetření baterie, nicméně stále zůstane aktivní. Po 2
dnech od posledního obdrženého signálu se monitorovací zařízení vypne a pro jeho opětovné
zapnutí jej bude potřeba restartovat (tlačítkem na zadní straně).
Monitorovací zařízení využívá jako zdroj energie 3 „AA“ baterie, které jsou k němu dodávány.
Pro kontrolu baterií, stiskněte tlačítko RESET na zadní straně monitor. Zařízení. V případě, že
jsou baterie v pořádku, měly by svítit zelená, žlutá a červená LED. Pokud se nerozsvítí, je nutné
baterie vyměnit.
Pokud se v blízkosti monitor. zařízení vyskytuje další jednotka, může dojít k rušení kanálů.
V případě, že monitor. zařízení indikuje např. nízkou hladinu soli, která je přitom vysoko nad
minimální nastavenou hodnotou, je pravděpodobné, že monitor. zařízení dostává jiné signály.
Postupujte podle následujících bodů pro přestavení jiného kanálu.
Poznámka: Toto zařízení vyhovuje paragrafu 15 nařízení FCC. Zařízení splňuje tyto podmínky:
1. Zařízení nemůže způsobit životu nebezpečné signály
2. Musí přijmout jakékoliv signály, včetně takových, které můžou způsobit nežádané činnosti.
Jakékoliv úpravy zařízení provedené bez souhlasu výrobce, který je zodpovědný za splnění výše
uvedených podmínek, může být důvodem k odebrání povolení k provozování tohoto zařízení.

NASTAVENÍ PŘENOSOVÉHO KANÁLU: Pomocí šipek si
nastavte vysílací kanál mezi 1 a 16. Pro potvrzení volby stiskněte
tlačítko MENU/EXIT a dále stiskněte tlačítko RESET na zadní
straně monitor. zařízení.
Poznámka: Tato funkce není dostupná pokud není nainstalováno monitor. zařízení.

NASTAVENÍ ALARMU PRO SŮL: Pomoc šipek nastavte typ
poplachu (Alert Level) od 1 do 4. Tato čísla korespondují s čísly
uvedenými na solném adaptéru. V případě, že hladina soli klesne
pod nastavenou hodnotu, začne řídící jednotka signalizovat
poplach a žádat tak o doplnění zásobníku. Stiskněte tlačítko MENU/EXIT pro návrat do menu
pro pokročilé. Poznámka: Není dostupné, pokud je typ systému (bod 5) nastaven na filtr.
MAX. DNY MEZI REGENERACEMI: Pomocí šipek nastavte
maximální počet dnů, které uplynou mezi regeneracemi. V případě,
že zvolíte automatický režim, řídící jednotka sama rozhodne, kdy
dojde k regeneraci. Pokud zvolíte hodnotu mezi 1 a 15, regenerace
nikdy nezačne později než za určenou dobu, ale může začít dříve. Pro návrat do menu pro
pokročilé stiskněte tlačítko MENU/EXIT.
FUNKCE 97%: Pomocí šipek ji buď aktivujte (ON) nebo vypněte
(OFF). V případě, že ji zapnete, řídící jednotka začne automaticky
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regeneraci ve chvíli, kdy bude vyčerpáno 97% kapacity v kteroukoliv denní dobu. Pro návrat do
menu pro pokročilé stiskněte tlačítko MENU/EXIT.
Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze v případě
regenerace na Parallel Delayed.

instalace jedné nádoby a nastavení režimu

CHLOR/BYPASS: Toto nastavení se týká metrických jednotek.
Pomocí šipek zvolte režimy Přepouštění (Bypass), Chlor – polovina
(Chlorine-Half Wave) nebo Chlor – plný (Chlorine-Full Wawe). Pro
návrat do menu pro pokročilé stiskněte tlačítko MENU/EXIT.
NASTAVENÍ VENTILU: Tato volba Vám umožňuje přeprogramovat
řídící jednotku. Po nastavení všech hodnot u ventilu, bude nutné
znovu nastavit ostatní položky (hodiny, tvrdost atd.)
Poznámka: Řídící jednotka také vynuluje všechny počítadla (počet regenerací atd.) kromě hodnoty délky
provozu zařízení.

5. PROVOZ
5.1 Postup ventilu při regeneraci
Protiproudý změkčovač, nastavení regenerace: samostatný, špičkový průtok, okamžitý
paralelní nebo postupný paralelní
PROVOZ
PROPLACH

PLNĚNÍ
ZASOLOVÁNÍ
PROVOZ

ZPĚTNÝ PROPLACH

RYCHLÝ

Protiproudý změkčovač, nastavení regenerace: okamžitý
PROVOZ
PROPLACH

PLNĚNÍ
ZASOLOVÁNÍ
PŘIPRAVEN

ZPĚTNÝ PROPLACH

RYCH

Poznámka: Po regeneraci v první nádobě ji řídící jednotka přepne do režimu připravenosti a zůstane
v něm, dokud druhá nádoba nepotřebuje regeneraci. Po dokončení regenerace druhé nádoby ji řídící
jednotka přepne do režimu připravenosti a zůstane v něm, dokud první nádoba nepotřebuje opět
regeneraci.

Filtr, nastavení regenerace: samostatný, špičkový průtok, okamžitý paralelní nebo
postupný paralelní
PROVOZ

ZPĚTNÝ PROPLACH

RYCH. PROPLACH

PROVOZ

RYCH. PROPLACH

PŘIPRAVEN

Filtr, nastavení regenerace: okamžitý
PROVOZ

ZPĚTNÝ PROPLACH

Poznámka: Po skončení zpětného a rychlého proplachu v první nádobě ji řídící jednotka přepne do
režimu připravenosti a zůstane v něm, druhá nádoba nepotřebuje čištění. Po dokončení zpětného a
rychlého proplachu v druhé nádobě ji řídící jednotka přepne do režimu připravenosti a zůstane v něm,
dokud první nádoba nepotřebuje opět čištění.
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Souproudý změkčovač, nastavení regenerace: samostatný, špičkový průtok, okamžitý
paralelní nebo postupný paralelní
PROVOZ
PROPLACH

PLNĚNÍ
ZPĚTNÝ PROPLACH
PROVOZ

ZASOLOVÁNÍ

RYCHLÝ

Souproudý změkčovač, nastavení regenerace: okamžitý
PROVOZ
PROPLACH

PLNĚNÍ
ZPĚTNÝ PROPLACH
PŘIPRAVEN

ZASOLOVÁNÍ

RYCHLÝ

Poznámka: Po regeneraci v první nádobě ji řídící jednotka přepne do režimu připravenosti a zůstane
v něm, dokud druhá nádoba nepotřebuje regeneraci. Po dokončení regenerace druhé nádoby ji řídící
jednotka přepne do režimu připravenosti a zůstane v něm, dokud první nádoba nepotřebuje opět
regeneraci.

5.2 Průtok vody zařízením
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6. ÚDRŽBA
6.1 Doplňování soli
Pravidelně kontrolujte odstraněním krytu zásobníku soli její množství. Sůl doplňujte pokud je
vyčerpáno více než ½ objemu. Ve vlhkých prostředích udržujte hladinu soli nízkou a doplňujte ji
častěji. Ujistěte se, že je nasazen kryt solného adaptéru.
DOPORUČENÁ SŮL: Doporučujeme používat sůl ve formě různých granulí (polštářky, nugetky,
kapsle atd.).Tento typ soli je formován do kompaktních tvarů z vysoce čistých odpařených
krystalů. Obsahují méně než 1% nerozpustitelných nečistot. Čisté, vysoce kvalitní kamenné soli
jsou přijatelné, ale následně bude potřeba častějšího čištění zásobníku od usazenin.
NEDOPORUČENÁ SŮL: Kamenné soli obsahující mnoho nečistot a jiné nevhodné
granulované soli.
SOLI S ODŽELEZŇUJÍCÍMI PŘÍSADAMI: Některé druhy solí obsahují aditiva napomáhající
zařízení odstraňovat železo. Tyto aditiva mohou také pomoci udržovat pracovní náplň čistou, na
druhou stranu ale mohou také vytvářet korozitvorné sloučeniny, které mohou oslabit některé
součásti změkčovačů.

6.2 Prolomení solné krusty
Občas se v zásobníku soli může na vytvořit solná krusta. Je to většinou způsobeno vysokou
vlhkostí nebo špatným typem soli. Pokud se takováto krusta vytvoří, vznikne mezi touto krustou
a vodou vzduchová mezera, takže se sůl nebude schopna ve vodě rozpustit a vytvořit tak
solanku. Bez solanky nebude moci proběhnout regenerace a tak budete mít k dispozici pouze
tvrdou vodu.
V případě, že je zásobník plný soli, je těžké určit, zda máte problém se solnou krustou. Sůl je
nahoře volná, krusta je až pod ní. Pomocí násady od koštěte nebo jiného vhodného nástroje,
který zasunete do nádoby zjistěte, jestli máte v zásobníku vytvořenu solnou krustu. Opatrně ji
proražte na několika místech. Nebouchejte na stěny zásobníku.

6.3 Čištění trysky a venturky
Pro správnou funkci zařízení je potřeba udržovat čistou trysku s venturkou, omezovač průtoku a
sítka. Tryska a venturka vytvářejí sání a zprostředkovávají průtok solanky ze zásobníku soli do
pracovní nádoby. V případě, že se ucpe nějakými nečistotami, nebude změkčovač fungovat a
vy budete mít k dispozici pouze neupravenou vodu.
Pro přístup k trysce a venturce se řiďte obrázkem. Ujistěte se, že vypnete přívod vody a
odtlakujete změkčovač…(viz dále). Pro očištění součástek musíte jednotku rozebrat podle
obrázku, čištění pak proveďte pomocí teplé vody, pokud je potřeba odstranit hrubší nečistoty,
použijte jemný kartáček. Při čištění dávejte pozor abyste nepoškodili sítko případně jiné otvory
v trysce, venturce nebo sítku. Ujistěte se, že zkontrolujete i sítko v koleni vedoucímu
k zásobníku soli.
Opatrně sestavte součástky podle návodu zpět. V případě, že jste vyjmuli omezovač průtoku,
ujistěte se, že je záslepka pevně zajištěna na svém místě. Namažte o-kroužek silikonovou
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pastou a vložte jej na místo.
Vraťte zpět na místo U-spony a
zajišťovací pojistky. Pusťte vodu
a zkontrolujte funkci zařízení.

6.4 Odtlakování
UPOZORNĚNÍ: Pro zabránění
zranění případně poškození
zařízení postupujte přesně
podle
uvedeného
návodu
dříve, než začnete demontovat
ventil.
JEDNODUCHÉ INSTALACE
1) Zkontrolujte indikátor pozice
ventilu na spodní straně.
V případě, že ventil není
v provozní poloze, postupujte
krokem 2, pokud v poloze je,
pokračujte krokem 3.
2) Stiskněte tlačítko RECHARGE a vstupte do nabídky
regenerace. Přesuňte kurzor na volbu „Recharge Now“ a
stiskněte tlačítko MENU/EXIT. Přesuňte kurzor na volbu
„Tank 1“, stiskněte tlačítko MENU/EXIT čímž spustíte
regeneraci. Opakovaným stisknutím tlačítka RECHARGE
přesuňte ventil do provozní polohy.
3) Otevřete přepouštěcí ventil a uzavřete vstupní a výstupní ventil.
4) Stiskněte tlačítko RECHARGE a přesuňte ventil do polohy plnění (FILL). Voda začne vytékat
z pracovní nádoby a ventilu do zásobníku soli.
5) Počkejte, dokud se přítok do zásobníku soli nezastaví. Potom odpojte napájecí kabel ze
spodní strany řídící jednotky, čímž zabráníte nechtěnému přesunutí ventilu nebo pístu do
další fáze v době práce s řídící jednotkou.
VÍCENÁSOBNÉ INSTALACE
1) Na nádobě, kterou chcete opravovat, zkontrolujte indikátor pozice ventilu, zda je v pozici
plnění (FILL) Pokud ne, pokračujte krokem 2, v případě že ano, pokračujte bodem 3.
2) Přečtěte si upozornění uvedené níže. Pak stiskněte
tlačítko RECHARGE a vstupte do nabídky regenerace.
Přesuňte kurzor na volbu „Recharge Now“ a stiskněte
tlačítko MENU/EXIT. Přesuňte kurzor na volbu „Tank 1“,
stiskněte tlačítko MENU/EXIT čímž spustíte regeneraci.
Opakovaným stisknutím tlačítka RECHARGE přesuňte ventil do provozní polohy.
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3) Otevřete přepouštěcí ventil a uzavřete vstupní a výstupní ventil. Voda začne vytékat
z pracovní nádoby a ventilu do zásobníku soli.
4) Počkejte, dokud se přítok do zásobníku soli nezastaví. Potom odpojte napájecí kabel ze
spodní strany řídící jednotky, čímž zabráníte nechtěnému přesunutí ventilu nebo pístu do
další fáze v době práce s řídící jednotkou.
JEDNODUCHÉ
K VENTILU

NEBO

VÍCENÁSOBNÉ

INSTALACE

BEZ

PŘÍVODU EL. ENERGIE

(1) Zavřete hlavní přívodní ventil vody k změkčovačům (filtrům)
(1) Otevřete přepouštěcí ventil(y) a blízkou armaturu s měkkou nebo filtrovanou vodou.
(1) Jakmile přestane z armatury vytékat voda, zavřete všechny vstupní a výstupní ventily.
UPOZORNĚNÍ pro všechny typy instalací se zablokovaným pístem pro zabránění přepouštění
vody v průběhu regenerace: Nikde nepřesouvejte ventil pod tlakem při zavřeném přepouštěcím
ventilu. Mohlo by dojít k poškození ventilu, posouvacího mechanismu nebo motoru vodou, která
by z důvodu zablokovaného pístu nemohla proudit potrubím. Ujistěte se, že jsou všechny
ventily u všech nádob otevřeny dříve, než přesunete ventil do další pozice.
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6.5 Montáž a demontáž zařízení
Většina postupů při demontáži a montáži je
jasně patrná při prvním pohledu na danou
součástku či sestavu a při prohlížení obrázků
v tomto manuálu. Speciální postupy jsou
uvedeny níže.
UPOZORNĚNÍ: Pro zabránění zranění
případně poškození zařízení se ujistěte, že
je zavřen přívod vody a zařízení je
odtlakováno dříve, než začnete pracovat s
ventilem nebo pracovní nádobou. Solný
adaptér a ventil jsou pod tlakem pouze při
fázi plnění.
6.5.1 Demontáž ventilu z prac. nádoby
1. Ujistěte se, že jste provedli všechny
předcházející kroky pro zavření
přívodu
vody
odtlakování
změkčovače.
2. Odstraňte pojistné spony ze všech
vstupů a výstupů z ventilu (ujistěte se,
že jsou všechna potrubí podepřena).
3. Opatrně odstraňte 2“ vložky a okroužky z ventilu.
4. Odstraňte obě zarážky a spony držící
ventil na pracovní nádobě.
5. Ventil povytáhněte nahoru a odstraňte
jej.
6.5.2 Demontáž horního sítka
1. Proveďte předcházející kroky 1 – 5.
Důležité: Při následujícím postupu
prostřednictvím podpory horního sítka držte spodní sítko dole při vytahování horního
dílu (viz obr. 2, str. 7). Použijte tupý předmět, nepoužívejte šroubovák nebo jiné ostré
předměty, které by mohly poškodit plastové části. Tak zabráníte vytažení dolního sítka
z pracovní náplně, protože jeho zatlačení dolů je kvůli štěrkovému loži obtížné.
2. Opatrně vysunujte horní sítko z nádoby tak, aby jste nevytáhli spodní sítko.
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3. Vyjměte sestavu horního sítka a opět
dávejte pozor, abys jste nevytáhli
spodní sítko.
6.5.3 Správná poloha pístu a pohonu
s časovačem
Je možné, že se řídící jednotka poněkud
vychýlí z pozice vůči pístu. Tato situace
může nastat např:
a. demontáž ventilu pro opravy
b. zarážky (viz níže), které drží
vnitřní konzolu vypadly
V takovém případě můžete pozorovat slabý
průtok solanky,a/nebo prosakování tvrdé
vody ze změkčovače v režimu připraven.
1. Podle manuálu (str. 40) přesuňte
ventil do pozice zpětného proplachu
(zkontrolujte podle indikátoru na
spodní straně a podle rychlého
průtoku odpadním potrubím).
2. Přesuňte přepouštěcí ventil do
polohy přepouštění (viz str. 11). Tlak
se uvolní přes odpadní potrubí.
Upozornění:
U
vícenásobných
instalací zůstane vstupní větev
potrubí pod tlakem. Pro kompletní
odtlakování postupujte podle návodu
na str. 34.
3. Odpojte napájecí kabel z řídící
jednotky, čímž zabráníte náhodnému
přesunutí ventilu do další pozice.
4. Povolte 4 šrouby držící vnitřní konzolu (viz obr. výše).
5. Odstraňte zajišťovací spony a vytáhněte U-spony držící nasávací kus v pozici. Odstraňte
nasávací kus a sítka z ventilu.
Poznámka: Můžete také zkontrolovat pozici pístu vůči vymezovacím značkám v alternativním
místě montáže nasávacího kusu (je nutno odstranit zátku) nebo ve výtokovém otvoru (odstraňte
zátku).

6. Podívejte se do spodního otvoru v nasávacím kusu. Zadní hrana pístu musí být v zákrytu
s jednou ze značek na vystupujících drážkách vodícího kroužku. Pokud tomu tak není,
zatlačte nebo povytáhněte vnitřní konzolku (posunuje se v prodloužených dírách ve
vnější konzolce) tak, aby byl píst ve správné poloze.
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Poznámka: V případě, že je píst ve správné poloze, budou prodloužené díry ve vnější konzolce
vycentrovány s dírami se závitem na vnitřní konzolce)

7. Utáhněte všechny šrouby a zajistěte je pojistkami pro zajištění vnitřní konzolky na místě.
8. Připojte zpět napájecí kabel k řídící jednotce, natlakujte zařízení a zkontrolujte funkci
pomocí postupu Manuální kontrola (str. 40)
6.5.4 Umístění těsnění a o-kroužků
Sestavte vodící kroužky, čtyřnásobné těsnění a o-kroužky přesně podle obrázku a popisu.
Poznámka: Ujistěte se, že nainstalujete poslední o-kroužek umístěný nejvíce vpravo na
záslepku. Nedávejte ho na vodící kroužek. Ve ventilu je použito při vícenásobných instalacích
pouze 7 čtyřnásobných těsnění (viz. obr.)

6.6 Odstraňování problémů
Nejprve vždy proveďte předběžnou kontrolu :
1. Ukazuje displej správný čas?
a) pokud displej nezobrazuje žádné údaje, zkontrolujte napájení
b) pokud displej nezobrazuje žádné údaje, zkontrolujte pojistku v napájecí šňůře
c) pokud na displeji bliká čas, řídící jednotka byla bez el. energie déle než ji dovoluje její
zabudovaná paměť. Změkčovač provádí všechny běžné procesy, ale regenerace probíhá
ve špatnou dobu.
d) Pokud je na displeji zobrazen chybový kód (např. Error 03), postupujte podle kapitoly 7.2
Automatická diagnostika elektroniky na straně 26.
2. Přepouštěcí ventily musí být nastaveny do polohy provoz (viz strana 11)
3. Všechna přívodní a odvodní potrubí (včetně odpadního) musí být připojena ke
změkčovači (viz str. 9)
4. Je transformátor připojen k „živé“ zásuvce a přívodní kabel je pevně zastrčen?
5. Je v zásobníku soli sůl? Zkontrolujte zda se nevytvořila solná krusta (viz str. 23)
6. Je připojeno potrubí ze zásobníku soli? (viz bod 3, str. 10)
7. Dvakrát zkontrolujte nastavení tvrdosti. Stiskněte tlačítko MENU/EXIT, posuňte kurzor na
volbu Set Hardness a stiskněte tlačítko MENU/EXIT. Ujistěte se, že je nastavena
správná hodnota pro daný zdroj vody. Proveďte zkoušku tvrdosti vody z dodávaného
zdroje a hodnotu porovnejte s nastavenou hodnotou tvrdosti. V případě, že voda
obsahuje železo, přidejte 5 stupňů tvrdosti na každý 1 PPM. Také zkontrolujte kvalitu
změlčené vody, zda je problém odstraněn. Stiskněte tlačítko MENU/EXIT pro návrat do
základního menu, kurzor přesuňte na volbu EXIT a potvrďte stiskem tlačítka
MENU/EXIT.
V případě, že ani jeden z výše uvedených postupů neřeší Váš problém, proveďte manuální
diagnostiku elektroniky a ruční pokročilou kontrolu regenerace (viz str. 27).

6.7 Automatická diagnostika elektroniky
Časový spínač má zabudovanou vlastní diagnostiku pro
elektrický systém (kromě přívodu energie a vodoměru). Počítač
monitoruje správnou funkci elektronických součástek a obvodů.
V případě, že se objeví porucha, na displeji časového spínače se
zobrazí chybové hlášení.
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V následující tabulce můžete najít výpis možných chybových hlášení včetně pravděpodobných
příčin.
Jakmile se na displeji zobrazí chybové hlášení, je zařízení odpojeno a můžou být použita pouze
tlačítka MENU/EXIT nebo RECHARGE. Tlačítko MENU/EXIT zůstává funkční, aby mohl
servisní technik provést manuální elektronickou diagnostiku pro odhalení problému a pro
kontrolu vodoměru.
V případě, že stiskněte tlačítko RECHARGE, zobrazí se na displeji hlášení o diagnostice a
ventil proběhne všemi polohami, aby se řídící jednotka sama pokusila odhalit poruchu. Jakmile
zkoušení dokončí, displej se vrátí zpět do základního zobrazovacího režimu (buď nadále
zobrazuje chybové hlášení, nebo bude fungovat podle programu).
V případě, že řídící jednotka v průběhu automatické diagnostiky vyřeší problém, přepne se
automaticky do provozního režimu. Nebude potřeba provést znovu nastavení jednotky a její
uvedení do provozu.

PROBLÉM
Prázdný displej

MOŽNÁ PŘÍČINA
Zásuvka nedodává napětí

Zkontrolujte zásuvku tak, že připojíte jiný
spotřebič.

Spálená pojistka

Zkontrolujte pojistku v přívodním kabelu,
v případě nutnosti ji vyměňte za stejnou,
typ AGC 3A 250V
Zapojte transformátor do zásuvky a
změřte dodávané napětí. Mělo by se
pohybovat v rozmezí 24-30 V.
Zkontrolujte zapojení na řídící jednotce a
ventilu. Připojte všechny ostatní vodiče
dříve než zapojíte transformátor.
Zkontrolujte zapojení na řídící jednotce a
ventilu. Zkontrolujte případnou korozi na
kontaktech.
Zkontrolujte pozici přepínačů na ventilu.

Spálená pojistka transformátoru

Stále se pálí pojistka

Zkrat na vedení nebo špatné zapojení

Chybové kódy 1,3 nebo 4

Zkrat na vedení nebo špatné zapojení
Špatná poloho přepínačů

Chybový kód 6

MOŽNÉ ŘEŠENÍ

Zvolen špatný typ ventilu při instalaci nebo Zkontrolujte nastavení ventilu na řídící
renovaci
jednotce.
Pomalý nebo žádný posun motoru
Spusťte regeneraci a posunujte ventil do
všech poloh. Zkontrolujte, zda je pohyb
motoru plynulý, pokud je pomalý,
zkontrolujte těsnění motoru a ventilu
Volitelný spínač okamžité regenerace je
Zkontrolujte červené vodiče z napájení
zaseklý v zapnuté poloze
pro případné zkraty, zkontrolujte spínač.

Postup pro zrušení hlášení o chybě: Stiskněte tlačítko RECHARGE nebo: 1. Odpojte transformátor --- 2.
Opravte poruchu ---- 3. Připojte transformátor. ---- 4. Počkejte 6 minut, v případě, že jste poruchu neodstranili,
objeví se znovu chybové hlášení.

6.8 Manuální diagnostika elektroniky
1. Nejprve proveďte všechny kroky předběžné kontroly (str.
25)
2. Vstupte do diagnostického menu řídící jednotky (str. 26) a
pomocí šipky dolů zobrazte informace o turbíně.
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Na displeji se zobrazí „Trbn:“ a následují 3 číslice indikující funkčnost vodoměru podle
následujícího:
a) 000 (stabilně) = změkčená voda není používána,
vodoměrem neproudí voda
otevřete armaturu, ze které má vytékat změkčená voda
b) 000 – 45 (plynule) = pro každou jednotku průtoku se
hodnota změní, při plynulé změně protéká
vodoměrem voda
Pokud se na displeji nezobrazují žádné hodnoty, zkontrolujte
připojení snímače na řídící jednotku. V případě, že je spojení
v pořádku, vytáhněte senzor z vodoměru a pohybujte před
ním malým magnetem. Měli byste na displeji vidět rostoucí hodnotu. V případě, že se tak
stane, odpojte přívodní a odvodní potrubí a zkontrolujte instalaci turbíny.
Poznámka: Spínač je sepnutý, když je rozpěrka stlačena, otevřený v případě, že je rozpěrka
volná.

6.9 Odstraňování problémů a manuální pokročilá kontrola regenerace
Tato kontrola kontroluje správnou funkci motoru, plnění zásobníku soli, odtok solanky,
regenerační průtoky a další funkce řídící jednotky. Před touto kontrolou vždy proveďte nejprve
předběžnou kontrolu a manuální diagnostiku elektroniky.
Poznámka: Na displeji musí být zobrazen stále čas (nesmí blikat). Podle tabulky na straně 22 si
zkontrolujte jednotlivé fáze regenerace. Pro kontrolu pozice ventilu se podívejte na indikátor na spodní
straně ventilu.

UPOZORNĚNÍ pro všechny typy instalací se zablokovaným pístem pro zabránění přepouštění
vody v průběhu regenerace: Nikde nepřesouvejte ventil pod tlakem při zavřeném přepouštěcím
ventilu. Mohlo by dojít k poškození ventilu, posouvacího mechanismu nebo motoru vodou, která
by z důvodu zablokovaného pístu nemohla proudit potrubím. Ujistěte se, že jsou všechny
ventily u všech nádob otevřeny dříve, než přesunete ventil do další pozice.
1. Pomocí tlačítka RECHARGE manuálně posuňte ventil do
jednotlivých cyklů a zkontrolujte jejich správnou činnost.
Posuňte kurzor k určité nádobě a stiskněte tlačítko
RECHARGE. Ventil začne cyklus regenerace, dalšími
stisky tlačítka RECHARGE přesunujte ventil do všech poloh.
PLNĚNÍ: Odstraňte kryt solného adaptéru
zásobník plní vodou.

a pomocí baterky zkontrolujte, zda se

Poznámka: Solenoid nasávacího kusu je napájen a v průběhu plnění otevřen. Obvykla uslyšíte
ze solenoidu „cvaknutí“ a „bzučení“.

V případě, že se tak neděje, otevřete zásobník a zkontrolujte zda není ucpaná venturka,
omezovač průtoku, potrubí či svislá trubička solného adaptéru.
Upozornění: Změkčovač musí být odtlakován dříve než sejmete nasávací zařízení.
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ZASOLOVÁNÍ: Můžete pozorovat pomalý odtok vody do odpadu. Ujistěte se, že solanka
odtéká ze zásobníku tak, že posvítíte baterkou dovnitř a sledujete znatelný pokles
hladiny.
Poznámka: Ujistěte se, že je voda v kontaktu se solí (není oddělena solnou krustou).

Pokud jednotka nenasává solanku:
a. je znečištěná nebo poškozená tryska a venturka (viz str. 23 a 24)
b. překážka v cestě ventilem, což způsobuje zpětný tlak (ohyby, smyčky, příliš velké
rozdíly výšky atd.)
c. překážka v solném adaptéru nebo potrubí
d. vnitřní porucha ventilu (poškozené o-kroužky, těsnění, disk atd.)
ZPĚTNÝ PROPLACH: Sledujte rychlý odtok vody do odpadu. V případě, že je odtok
pomalý, zkontrolujte zda není ucpané horní sítko, vnitřní trubice, omezovače průtoku ,
odpadní potrubí, ucpaná pracovní náplň atd.
RYCHLÝ PROPLACH: Opět zkontrolujte rychlý odtok do odpadu. Ponechejte jednotce
čas na vypláchnutí pracovní nádoby od zbytků solanky a ostatních nečistot, které v ní
mohly zůstat po zasolování.
2. Pro návrat ventilu do provozní polohy stiskněte tlačítko RECHARGE.
Poznámka: Při vícenásobných instalacích se první nádoba přepne do pracovního režimu dříve,
než se další jednotka manuálně posune do režimu plnění příp. dalších cyklů.

45

PLNĚNÍ/POŽADAVKY NA TRYSKU A VENTURKU
MODEL

102
132
162

192
252
322

POŽADAVKY NA PRŮTOK ODPADEM

Barva
Omezovač Rukáv Omezovač Omez. průt. Rukáv
Záslepky
Směr Tlak vody
trysky /
průtoku
požad. plníc.průt.
gpm/barva požad.
# souč.
požad.
proudění
(1)
venturky gpm/barva (malý) gpm/barva * (zpět.pr/min.) (velký)
PROTIPR.

SOUPR.

PROTIPR.

SOUPR.

PROTIPR.
362
452
SOUPR.

PROTIPR.
602
SOUPR.

nízký
střední
vysoký
nízký
střední
vysoký
nízký
střední
vysoký
nízký
střední
vysoký
nízký
střední
vysoký
nízký
střední
vysoký
nízký
střední

fialová
fialová
0,6/modrá
zelená 0,4/sv. mod.
černá
červená
šedá
červená 1,0/zelená
šedá
červená 0,8/oranžová
žlutá
černá
červená
černá
červená
1,2/žlutá
šedá
oranžová
modrá
žlutá
žlutá
černá

vysoký

červená

nízký

bílá

střední

oranžová

vysoký

modrá

-

ano
ano
ano
ano
ano
-

1,0/zelená

7/hnědá

ano

3

7193309

1,0/zelená

7/hnědá

ano

3

7193309

2,0/hnědá

12/červená

ne

3

7193317

2,0/hnědá

12/červená

ne

3

7193317

3,0/sv. hnědá 12/červená (2)

ne

2

7193325

3,0/sv. hnědá 12/červená (2)

ne

2

7193325

-

3,5/fialová

12/červená
(jeden každý)
20/bílá

ne

2

7193333

-

3,5/fialová

12/červená
(jeden každý)
20/bílá

ne

2

7193333

* - U většiny omezovačů je identifikace pomocí barevných teček na černé gumě.
(1) Pro rozpětí tlaků se podívejte na str. 10

POŽADAVKY NA PRŮTOK ODPADEM
MODEL
FILTRU
172
242
302
362

TYP FILTRU

PRŮTOK
(gpm)

Omezovač průtoku
gpm/barva*

Záslepky
požad.

# souč.

uhlíkový
hrubý písek / vícemédiový
uhlíkový
hrubý písek / vícemédiový
uhlíkový
hrubý písek / vícemédiový
uhlíkový

15
24
30
50
50
70
70

15/černá
12/červená (2)
15/černá (2)
15/černá (2)
20/čb tečka
15/černá (2)
20/čb tečka (2)

3
2
2

7195319
7193325
7195327

1

7195335

-

7195343
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7. NÁHRADNÍ DÍLY
ZÁSOBNÍKY SOLI A PRACOVNÍ NÁDOBY
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Ozn.

Číslo

Ozn.

Číslo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

7175678
7138210
7190377
7170296
7165291
9001100
9001102
7165283
7169813
7169902
7145217
7088033
7243625

Redukce ¾“ x ½“
Spojka ½“NPT x ½“ kov (2ks)
Potrubí ½“ x 2,5 m (není zobrazeno)
o-kroužek 2-7/8“ x 3-1/4“ (2ks)
Držák horního sítka
o-kroužek 4.1 x 4-1/2“ (2ks)
o-kroužek 2-3/8“ x 2-3/4“
Horní sítko
Sítko
Adaptér
Spona (2ks)
Zarážka (2ks)
Sestava spodního sítka

17
18
19
20
21
22
23
24

406018
7022207
7239854
9006029
0502080
7234846
7250478
0900386
0810037
7251377

13

0502272

Pracovní náplň

29

3425409

Aktivní uhlí

0501676

Manganový hrubý písek

0993070
0993090
0993080
7124415
7124423
7127073
4104600

Antracit (1)
Granát (1)
Filtrační písek (1)
Štěrk – jemný (8kg) (1)
Štěrk – jemný (25kg) (1)
Štěrk – střední (25kg) (1)
Štěrk – hrubý (8 kg) (1)
Základna nádoby
Pracovní nádoba 17“ x 58“ (2)
Pracovní nádoba 17“ x 72“ (2)
Pracovní nádoba 60 x 72“ (2)
Pracovní nádoba 30“ x 72“ (2)
Pracovní nádoba 36“ x 72“ (2)

14

15
16

7149994
7153561
7139062
0403007
0403006

Popis

(1)

Číslo
7218777
7238735
7238727

7194622
7194630
7221940
7222085

(1)

0980066

(1)

30
31
32
33

34

Příslušenství
Ozn.

25
26
27
28

Popis
Dálkový přijímač
Indikátor poruchy
Prodlužovací kabel řídící jednotky (6m)

Potřebné množství viz str. 2
Včetně základny pro nádobu
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0500283
7222051
0980062
0980067
7243853
7227019
7227027
7227035
7227043
0523819

Číslo
Adaptér 6“ x 4“ (pro nádobu 36“ x 72“)
Transformátor 24V – 50 VA
Řídící jednotka
Šroub #6-20 x 5/16“ (2ks)
Držák řídící jednotky
Napájecí kabel
Datový kabel bez průtokoměru
Šroub #8-32 x 1/2“ (2ks)
Podložka (4ks)
Průtokoměr
Pojistka AGC 3A 250V
½“ T-kus – vícenásobné instalace
½“ vložka – vícenásobné instalace
Vzduchová kontrola pro 41“ nádoby
včetně solného adaptéru
Vzduchová kontrola pro 50“ nádoby
včetně solného adaptéru
Vzduchová kontrola pro 51“ nádoby
včetně solného adaptéru
Kryt solného adaptéru
Kryt solného adaptéru pro 51“ nádoby
Solný adaptér pro 41“ nádoby
Solný adaptér pro 50“ a 51“ nádoby
Nálepka na solný adaptér
Zásobník soli (včetně krytu) 60 x 41“
Zásobník soli (včetně krytu) 60 x 50“
Zásobník soli (včetně krytu) 31“ x 51“
Zásobník soli (včetně krytu) 41“ x 50“
Koleno (odpadní)

SESTAVA VENTILU A NASÁVACÍHO KUSU
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Ozn.

Číslo

1
2
3
4
5
6

7174460
7170296
7176292
7088033
9006029
7224192

Popis

Ozn.

Číslo

Číslo

2“ vložka vstup/výstup (3ks)
28
7169326 Rukáv (malý)
o-kroužek 2-7/8“ x 3-1/4“ (3ks)
29
7187463 Omezovač průtoku – sv. modrý (.4)
Spona (není zobrazena)
7187413 Omezovač průtoku – modrý (.6)
Pojistka spony (není zobrazena)
7169570 Omezovač průtoku – oranžový (.8)
Šroub #6-20 x 5/16“ (4ks)
7169588 Omezovač průtoku – zelený (1.0)
Solenoid 24V
7169596 Omezovač průtoku – žlutý (1.2)
Sestava solenoidu (obsahuje
30
7139376 Sítko (tryska/venturka) (2ks)
7196284
souč.#6,9,10,11 a 12)
7
9006042 Šroub #10-14 x 1-1/4” (12ks)
31
7174486 Záslepka
8
7169368 Kotvící deska
32
7169839 o-kroužek
9
7003334 Hřídel solenoidu
33
7169392 Přírubová ucpávka
10
7003342 Pružina solenoidu
34
7169114 Kotevní deska
11
7003350 Armatura
35
7169473 Hřídel
12
7003368 Membrána
36
7173804 Šroub #10-32 x ½“ (6ks)
13
7168087 Kryt nasávacího kusu
37
7169130 Ovladač – spodní díl
14
7169886 o-kroužek 1-1/4“ x 1-1/2“ (2ks)
38
7169122 Ovladač – horní díl
7195165 Sestava ponorného pístu:
39
7170563 Kolíček (hranatý)
7169350 Membrána
40
7176268 Píst
7168095 Ponorný píst
41
7218329 Tělo ventilu
15
7168079 Držák (pouzdro)
42
7168045 Záslepka nasáv. kusu (2ks pro filtry)
7169342 o-kroužek 13/32“ x 27/32“
43
1289000 U-spona (4ks)
16
9001102 o-kroužek 2-3/8“ x 2-3/4“
44
7169538 Zajišťovací kroužek
17
7168061 Pouzdro nasávacího kusu
45
7169281 Deska – přední díl
Těsnící souprava nasávacího kusu
7195212
46
7180576 Záslepka do desky
(obsahuje souč. #12,14,15,18 a 22)
18
7168312 o-kroužek 1“ x 1-1/4“ (5ks)
47
7169279 Deska – zadní díl
7186598 Omezovač průtoku – zelený (1.0)
48
7169334 Rukáv (dlouhý)
7189033 Omezovač průtoku – hnědý (2.0)
49
7169716 Omezovač průtoku – hnědý (7.0)
19
7189041 Omezovač průtoku – sv. hnědý (3.0)
7169740 Omezovač průtoku – červený (12.0)
7189059 Omezovač průtoku – fialový (3..5)
7169758 Omezovač průtoku – černý (15.0)
20
7186580 Koleno (včetně sítka)
7169774 Omezovač průtoku – bílý (20.0)
7170571 Tryska – červená (.082)
50
7169871 Kabely solenoidu
7170589 Tryska – černá (.1)
51
7229443 Odvzdušňovací souprava (1)
21
7170597 Tryska – žlutá (.125)
52
7026552 o-kroužek 1.6“ x 2“ (1)
7170602 Tryska – modrá (.156)
53
7192769 Zajišťovací kroužek (1)
7170610 Tryska – oranžová (.19)
54
7169287 o-kroužek
7170628 Tryska – bílá (.219)
55
7211995 Záslepka venturky
7170636 Tryska – zelená (.25)
7139478 o-kroužek 5/8“ x 13/16“
7179151 Tryska – šedá (.062)
7187447 Tryska – zelená (.043)
7187455 Tryska – fialová (.055)
22
7186572 o-kroužek 3/4“ x 1“ (3ks)
23
7180788 Pojistka (5ks)
24
7015852 Drátek
25
7169180 Spona
7168100 Venturka – červená
7169203 Venturka – černá
7169211 Venturka – žlutá
7169229 Venturka – modrá
Venturka – oranžová
7169237
26
7169245 Venturka – bílá
7169253 Venturka – zelená (2-3/8“ dlouhá)
7179169 Venturka – šedá
7187421 Venturka – zelená (2-5/8“ dlouhá)
7187439 Venturka – fialová
27
7197206 o-kroužek 3/4“ x 1“ (3ks)
(1) Součástky dodávány pouze s pístem v provedení pro vícenásobné instalace
(2) Viz tabulky na str. 46
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TĚSNĚNÍ A O-KROUŽKY VENTILU
(přesné složení viz str. 36)

Ozn.

Číslo

1
2
3
4
5

7168257
7169287
7169295
7165241
7165259
7195238

Popis
Základní kroužek
o-kroužek (8ks)
Čtyřnásobné těsnění (7* nebo 8ks)
Vodící kroužek –velký (4ks)
Vodící kroužek –malý (4ks)
Těsnící souprava (8ks souč. #2 a 3)
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POHON A KRYT POHONU

Ozn.

Číslo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

7185233
9006030
7176098
7186344
7187879
7191349
7169855
7191349
7172785
7172913
7169520
7169423
0900296
7151496
7127895
7169863
7186336
7179177
7169415
7190759

18
19

Popis
Kryt
Šroub #6-20 x 5/8“
Svorkovnice
Ochranná deska
Uvolňovač napětí
Šroub #10-32 x 1/2“ (3ks)
Pastorek
Šroub #2 x 5/8“ (2ks)
Ozubené kolo s převodovkou (včetně souč. #11)
Kolíček
Vodič
Vnější konzola
Šroub 1/4“ – 20 x 5/8“ (8ks)
Ozubená podložka
Přírubová ucpávka
Mikrospínač (2ks)
Vnitřní konzola
Nálepka (poloha ventilu)
Motor
Šroub #6 – 32 x 3/8“ (5ks)
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ZÁRUKA
Prodávající provede výměnu nebo opravu zařízení v záruce na své náklady a ve svém závodě,
pokud závady budou uznány příslušnou technickou dílnou jako za vady konstrukce, materiálu
nebo provedení. Kupující musí tyto vady prokázat.
Záruka se nevztahuje na výměnu opotřebovaných součástí uvedených v části V - Preventivní
údržba.
Prodávající si vyhrazuje právo upravit všechny nebo část svých výrobků tak, aby vyhověly
záruce. Záruka se nevztahuje na poplatky v důsledku demontáže, montáže, dopravy a
přemístění.
Výměna jedné nebo několik součástí bez ohledu na důvod není důvodem k prodloužení záruční
doby.
Záruka se nevztahuje na tyto případy:
• montáž není provedena podle standardní běžné praxe
• zničení nebo poškození v důsledku nedbalosti
• nedostatečné kontroly nebo údržby
• úprava nebo změna podmínek použití
• působení chemických nebo korosivních látek. Ve všech případech se doporučuje, aby si
odběratel ověřil a schválil konstrukční materiály. Konstrukční materiály podle nejlepší
zkušenosti a informací prodávajícího nezaručují odolnost proti opotřebení nebo působení
chemických látek.
Záruka neplatí:
• v případě, že podmínky pro skladování materiálu mimo závod prodávajícího nevyhovují
jeho doporučením nebo standardní praxi,
• v případě práce nebo demontáže materiálu osobou, která nerespektuje písemná
doporučení uvedená v pokynech k použití (při výměně opotřebovaných součástí),
• jestliže originální součásti dodávané výrobcem nahradí součástmi jiného původu.

Obchodní vlastnictví
Tento manuál může používat pouze kupující nebo uživatel. Nesmí být rozšiřován, publikován,
rozmnožován (částečně nebo úplně) nebo obecně sdělován třetím stranám před předchozího
písemného souhlasu prodávajícího. Porušení těchto ustanovení může mít za následek postih
podle zákona.
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