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1. Wa¿ne informacje
Przed przyst¹pieniem do korzystania z urz¹dzenia nale¿y
zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹.
Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek
szkody powsta³e w wyniku nieprzestrzegania informacji
zamieszczonych w instrukcji.
Zalecamy monta¿ urz¹dzenia przez wyspecjalizowany
serwis.

Z uwagi na rodzaj soli powoduj¹cej twardoœæ wody
wyró¿niamy twardoœæ wêglanow¹ (przemijaj¹c¹) i niewêglanow¹ (sta³¹).
Twardoœæ wêglanowa - zwana równie¿ twardoœci¹ przemijaj¹c¹, jest wynikiem obecnoœci w wodzie ³atwo rozpuszczalnych i termicznie niestabilnych soli wodorowêglanowych
Mg(HCO3)2 lub Ca(HCO3)2, usuwanych w procesie gotowania
w wyniku ich przemiany do trudno rozpuszczalnych soli
wêglanowych MgCO3 lub CaCO3, wytr¹caj¹cych siê podczas
gotowania/wrzenia (kamieñ kot³owy).

2. Po co nam zmiêkczacz wody?
U¿ycie wody uzdatnionej przy pomocy urz¹dzenia do
zmiêkczania daje wiele korzyœci. Pomaga utrzymaæ
zdrowsze, bardziej lœni¹ce w³osy. Eliminuje z³ogi myd³a
zatykaj¹ce pory skóry, a jednoczeœnie jej nie wysusza.
Stosowanie miêkkiej wody w gospodarstwie domowym
zapobiega osadzaniu siê kamienia na œciankach wanny
i elementach armatury. Zapobiega tworzeniu siê nieestetycznych plam i osadów mineralnych odbarwiaj¹cych powierzchnie ceramiki sanitarnej.
Dodatkowo, korzystnie wp³ywa na efekty procesu prania
odzie¿y, która jest bardziej wytrzyma³a, œwie¿sza, czystsza i
bardziej "miêkka". "Twarda woda" os³abia kolory i powoduje,
¿e materia³y staj¹ siê sztywne i nieprzyjemne w dotyku.
Producenci sprzêtu AGD zalecaj¹ stosowanie miêkkiej wody
dla lepszej pracy i zwiêkszenia wytrzyma³oœci sprzêtu.

Twardoœæ niewêglanowa - tak zwana sta³a - jest wynikiem
obecnoœci chlorków, siarczanów, krzemianów, azotanów
oraz innych soli wapnia i magnezu.
Twardoœæ ogólna - jest sum¹ twardoœci wêglanowej
i niewêglanowej.
Dodatkowo wyró¿niamy rodzaje twardoœci wed³ug kationów:
twardoœæ wapniow¹, twardoœæ magnezow¹, a tak¿e ich sumê
jako twardoœæ ogóln¹.
Twardoœæ wody w znacznym stopniu zale¿y od zawartoœci
Ca2+ i Mg2+ st¹d te¿ podzia³ twardoœci wody na twardoœæ
wapniow¹ i magnezow¹.

4. Skala twardoœci wody
Twardoœæ ogólna
O

dH stopnie niemieckie

Stosowanie urz¹dzeñ do zmiêkczania wody w znacznym
stopniu zmniejsza u¿ycie detergentów i œrodków pior¹cych.
Zastosowanie miêkkiej wody zwiêksza wydajnoœæ detergentów o 30%. Myd³o pieni siê lepiej, szk³o, sztuæce i naczynia
mo¿na wyp³ukaæ bez pozostawiania na nich osadu.
Osady z twardej wody tworz¹ w domowej instalacji
kanalizacyjnej tward¹ warstwê, przyczyniaj¹c siê do
powstawania korozji zaworów, osadzaj¹ siê w ogrzewaczu
wody zwiêkszaj¹c zapotrzebowanie na energiê. Zastosowanie urz¹dzeñ zmiêkczaj¹cych wodê umo¿liwia
zwiêkszenie wydajnoœci ogrzewaczy wody nawet o 30%.
Rachunki za energiê elektryczn¹ obni¿aj¹ siê! Koszty
napraw s¹ ni¿sze!

skala twardoœci
bardzo miêkka

0-5
5 - 10

miêkka

10 - 15

o œredniej twardoœci

15 - 20

o znacznej twardoœci

20 - 25

twarda

powy¿ej 30

bardzo twarda

5. Wyra¿anie twardoœci wody
Na terenie Polski oraz Europy Œrodkowej i Wschodniej
powszechnie przyjmuje siê za jednostkê twardoœci wody
stopieñ niemiecki (OdH). 1OdH wyra¿a iloœæ jonów wapnia i
magnezu równowa¿n¹ zawartoœci 10 mg CaO w 1 dm3
wody.Tabele nr. 1 przedstawia przelicznik jednostek
twardoœci wody.

3. Twarda woda
Jednostka

Co to jest "twarda woda"?
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Okreœlenie "twarda woda" oznacza, ¿e zawiera ona wiêcej
substancji mineralnych, szczególnie wapnia i magnezu.
Innymi s³owy, gdy woda zawiera znaczn¹ iloœæ magnezu i
wapnia, okreœlamy j¹ mianem „twardej”. "Twarda woda"
zatyka rury i utrudnia pienienie siê myd³a oraz innych
œrodków myj¹cych w wodzie. Stopieñ twardoœci wody roœnie,
wraz ze wzrostem stê¿enia wapnia i magnezu rozpuszczonego w wodzie. Magnez i wapñ wystêpuj¹ w postaci jonów
dodatnich.

mg/dm CaCO3

3

mval/dm

3

stopieñ
stopieñ
niemiecki francuski

stopieñ
brytyjski

1

50,04

0,056

0,10

0,70

mval/dm3

50,04

1

2,804

5,00

3,504

stopieñ
niemiecki
stopieñ
francuski

17,84

0,375

1

1,784

1,249

10

0,200

0,560

1

0,700

stopieñ
brytyjski

14,28

0,285

0,800

1,428

1

mg/dm3 CaCO3

1 mval/dm3 = 20,04 mg/dm3 Ca2+ = 50,04 mg/dm3 CaCO3
stopieñ niemiecki: 1OdH = 10 mg/dm3 CaO = 17,84 mg/dm3 CaCO3
O
3
3
stopieñ francuski: 1 F = 1000 mg/100 cm CaO = 10,0 mg/dm CaCO3
stopieñ brytyjski: 1O = uncja/galon = 14,28 mg/dm3 CaCO3
W USA twardoœæ wody wyra¿a siê w ppm (parts per milion), co odpowiada liczbie miligramów
3
CaCO3 w dm wody (jednostka umowna).

Dla których ga³êzi przemys³u twardoœæ wody ma
znaczenie?
W wielu zastosowaniach w przemyœle twardoœæ wody ma
znaczenie s¹ to np.: przygotowanie wody pitnej w browarach i wytwórniach napojów gazowanych, w ch³odnictwie
i ciep³ownictwie.

6. Zmiêkczanie wody
Czym jest zmiêkczanie wody?
Termin zmiêkczanie wody oznacza technikê, która s³u¿y do
usuwania jonów, bêd¹cych Ÿród³em twardoœci wody. W
wiêkszoœci przypadków s¹ to jony wapnia i magnezu.
Podczas procesu zmiêkczania mo¿e zostaæ usuniêta
równie¿ czêœæ jonów ¿elaza. Najlepszym sposobem
zmiêkczania wody jest zastosowanie zmiêkczaczy wody i
pod³¹czenie ich bezpoœrednio na wejœciu z ruroci¹gu.

Co robi¹ zmiêkczacze wody?
Urz¹dzenia zmiêkczaj¹ce wodê s¹ specyficznymi wymiennikami jonów przeznaczonymi do usuwania jonów dodatnich.
Zmiêkczacze usuwaj¹ g³ównie jony wapnia (Ca2+) i magnezu
(Mg2+). Wapñ i magnez okreœla siê czasem mianem
„minera³ów twardoœci”. Zmiêkczacz wody zbiera minera³y
odpowiedzialne za twardoœæ wody w zbiorniku i podczas
procesu regeneracji z³o¿a wyp³ukuje je do kanalizacji.

7. Sól zmiêkczaj¹ca
Jak czêsto zmiêkczacz wymaga uzupe³niania
soli?
Zmiêkczacze wody wymagaj¹ kontroli raz w miesi¹cu. Aby
zapewniæ produkcjê wody na wysokim poziomie, poziom soli
powinien byæ utrzymywany ca³y czas w stanie nape³nionym
do po³owy.

Dlaczego woda czasami nie ulega zmiêkczaniu po
dodaniu soli?
Zanim sól zacznie dzia³aæ, wymaga ona czasu aby rozpuœciæ
siê w zbiorniku (ok. 6 godzin). Gdy rozpoczniemy regeneracjê
bezpoœrednio po dodaniu soli, zmiêkczacz mo¿e nie dzia³aæ
prawid³owo. Gdy zmiêkczanie wody nie odbywa siê, mo¿e to
oznaczaæ, ¿e nast¹pi³a awaria urz¹dzenia lub zastosowana
sól jest nieodpowiednia.
UWAGA! W urz¹dzeniu marki Aquafilter® nie nale¿y
stosowaæ soli kamiennej. Nale¿y stosowaæ tylko i
wy³¹cznie sól tabletkowan¹ KOD CASTO: 518277

8. Zmiêkczanie wody
w gospodarstwach domowych
Czy odpady z urz¹dzenia zmiêkczaj¹cego wodê
mo¿na usuwaæ bezpoœrednio do ogrodu?
Solanka zmienia ciœnienie osmotyczne, mo¿e to spowodowaæ zmiany regulacji gospodarki wodnej roœlin. Wobec
czego nale¿y unikaæ bezpoœredniego wylewania solanki
sodowej lub potasowej do ogrodu.

9. Konserwacja zmiêkczacza
Kiedy ¿ywica zmiêkczaj¹ca wymaga wymiany?
Gdy woda nie staje siê wystarczaj¹co miêkka, nale¿y
najpierw wzi¹æ pod uwagê rodzaj zastosowanej soli lub te¿
mechaniczn¹ awariê elementów zmiêkczacza. Gdy
powy¿sze elementy nie s¹ przyczyn¹ s³abej wydajnoœci
urz¹dzenia, wymiany mo¿e wymagaæ ¿ywica zmiêkczaj¹ca
lub te¿, w krañcowym przypadku, kompletny zmiêkczacz.

W jaki sposób poznaæ ¿e woda nie jest wystarczaj¹co miêkka ?
-

Osad na elementach grzewczych urz¹dzeñ AGD (czajnik);
Bia³y osad po zaparzeniu herbaty;
Sucha skóra, szorstkie w³osy po k¹pieli;
Rdzawe zacieki na dnie zlewu lub wanny;
Wiêksze zu¿ycie detergentów, s³abiej pieni¹ce siê myd³a;
Materia³y po praniu s¹ bardzo sztywne i nieprzyjemne
w dotyku;
- Za pomoc¹ testów do badania wody z serii FXT marki
Aquafilter®
®

Testy do badania wody marki Aquafilter z serii FXT maj¹ charakter
pogl¹dowy i nie s³u¿¹ do profesjonalnego badania. W celu dokonania
profesjonalnej analizy, nale¿y zg³osiæ siê do punktu stacji SanitarnoEpidemiologicznej (Sanepidu) lub innego laboratorium posiadaj¹cego
odpowiedni¹ akredytacjê do przeprowadzania badañ. Na podstawie testów
FXT marki Aquafilter® nie mo¿na dobieraæ profesjonalnych urz¹dzeñ
zmiêkczaj¹cych oraz filtruj¹cych wodê.

Czy zbiornik na solankê wymaga czyszczenia?
Zbiornik na solankê zazwyczaj nie wymaga czyszczenia,
chyba ¿e sól zawiera du¿e iloœci substancji nierozpuszczalnych w wodzie lub nast¹pi³a awaria systemu.
Jeœli w ¿ywicy osadzaj¹ siê substancje nierozpuszczalne,
zbiornik nale¿y okresowo oczyœciæ, aby zapobiec awarii
urz¹dzenia.

Co to jest "zbrylenie" i dlaczego nale¿y go
unikaæ?
Gdy w ¿ywicy stosujemy luŸne granulki soli lub sól w
kostkach, mo¿e ona tworzyæ ma³e kryszta³y soli powsta³ej
przez odparowanie, podobne do soli kuchennej. Kryszta³y te
mog¹ siê ³¹czyæ tworz¹c grub¹ masê w zbiorniku na solankê.
Zjawisko to, pospolicie zwane „zbrylaniem”, mo¿e przerwaæ
proces produkcji solanki.
Zjawisko to wystêpuje w przypadku kiedy jednostka
zmiêkczaj¹ca zainstalowana jest w miejscu o wysokim
poziomie wilgotnoœci (ok. 80%). Innym powodem mo¿e byæ
u¿ywanie soli o niew³aœciwych parametrach. "Zbrylenie"
tworzy siê nad
powierzchni¹ wody, co w konsekwencji prowadzi do tego, ¿e
woda nie maj¹c kontaktu z sol¹ nie rozpuszcza jej i nie
zostaje wyprodukowany roztwór solanki. Produkcja solanki
jest najwa¿niejszym elementem odœwie¿ania granulek
¿ywicy w zmiêkczaczach wody. Bez produkowania solanki
zmiêkczacz nie mo¿e wytwarzaæ miêkkiej wody.
W przypadku gdy zbiornik na solankê wype³niony jest wod¹,
trudno jednoznacznie stwierdziæ czy dosz³o do "zbrylenia".
Na powierzchni mo¿e byæ widoczna warstwa nierozpuszczonej soli, natomiast g³êbiej mog³o dojœæ do "zbrylenia".
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Jak mo¿na sprawdziæ czy mia³o miejsce zjawisko
"zbrylenia"?
Do sprawdzenia bêdzie potrzebny krótki odcinek ok. 50 cm
kija. Nastêpnie nale¿y otworzyæ pokrywê zmiêkczacza i
delikatnie w³o¿yæ kij do zbiornika a¿ do samego koñca tak
¿eby dotyka³ dna zbiornika. Je¿eli bêdzie czuæ wyraŸny opór
zanim kij dotknie dna znaczy ¿e w zbiorniku mia³o miejsce
"zbrylenie". Kij nale¿y zag³êbiæ w zbiorniku jeszcze
kilkukrotnie, krusz¹c w ten sposób z³ogi soli. Uwaga!
Podczas kruszenia nie mo¿na uderzaæ kijem w zewnêtrzne
œciany ani dno zbiornika, poniewa¿ mo¿e dojœæ do
uszkodzenia systemu zmiêkczaj¹cego. Je¿eli "zbrylenie"
mia³o miejsce w przypadku u¿ycia niew³aœciwej soli, nale¿y
usun¹æ ca³¹ sól oraz dok³adnie wyp³ukaæ zbiornik. Nastêpnie
nale¿y uzupe³niæ zbiornik sol¹ o w³aœciwej jakoœci zgodn¹ z
zaleceniami producenta.
UWAGA! W urz¹dzeniu marki Aquafilter® nie nale¿y
stosowaæ soli kamiennej. Nale¿y stosowaæ tylko i
wy³¹cznie sól tabletkowan¹.

11. Zawartoœæ opakowania

Zmiêkczacz zasypany
¿ywic¹ jonowymienn¹

Transformator

Instrukcja
monta¿u

12. Dane techniczne

Kij
Sól tabletkowana
Zbrylenie

Poziom wody

10. G³ówne podzespo³y i ich funkcje
G³owica steruj¹ca (Automatic Control Valve):
- Wykonana z trwa³ego polimeru w po³¹czeniu z nierdzewn¹
stal¹ o silnej odpornoœci na korozjê,
- Ca³odobowa kontrola oraz monitorowanie pracy; automatyczna regeneracja z³o¿a.

Typ sterownika - g³owicy.....................objêtoœciowo-czasowa
Wymiary - wys. x szer. x d³.........1100 mm x 270 mm x 470 mm
Wymiary zbiornika ciœnieniowego.............................10" x 35"
Pojemnoœæ zbiornika (iloœæ kationitu)...........................25 dm3
Pojemnoœæ zbiornika z solank¹ (iloœæ soli).....................50 kg
Maksymalny przep³yw hydrauliczny............................2 m3 / h
Maksymalna zdolnoœæ jonowymienna (m3 x OdH)...............72
Maksymalna iloœæ zu¿ycia wody (m3 / regeneracjê)....0.2 - 0.3
Maksymalne zu¿ycie soli (kg / regeneracjê)......................3,5
Wydajnoœæ p³ukania (l/min)...............................................32
Ciœnienie pracy...........................................od 1,5 do 5 barów
Temperatura pracy.........................................od 5OC do 45OC
Zasilanie (wejœcie)..............................100-240V AC 50/60Hz
Zasilanie (wyjœcie).......................................12VDC 1500 mA
Przy³¹cze wodne.............................................3/4" GZ (BSP)
wartoœci nominalne (zale¿¹ od ciœnienia wejœciowego, temperatury
wejœciowej wody, twardoœci wody, zawartoœci chloru, ¿elaza, iloœci filtrów
zamontowanych przed jednostk¹ zmiêkczaj¹ca).

Medium – ¿ywica jonowymienna:
- Wysokiej jakoœci ¿ywica - wymieniacz kationowy (Kationit)
odpowiedzialny jest za wymianê wywo³uj¹cych twardoœæ wody jonów mineralnych (Ca2+, Mg2+, itd.), na
ekwiwalentne (Na+). Wymiana jonowa powoduje odwracalne obni¿enie efektywnoœci z³o¿a, które jest cyklicznie
regenerowane. Proces regeneracji przywraca efektywnoœæ
z³o¿a, a zarazem pozwala na uzyskanie wysokiej jakoœci
wody.

Korpus urz¹dzenia/zbiornik na solankê:
- Lekki, wytrzyma³y polimer (posiadaj¹cy atest do u¿ytku
w przemyœle spo¿ywczym).
- Wprowadzona woda i sól spotykaj¹ siê w zbiorniku solanki;
gdzie sól ulega ci¹g³emu rozpuszczaniu a¿ do nasycenia
wody.
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13. Informacje dotycz¹ce
bezpieczeñstwa

UWAGA!
Aby zapewniæ bezpieczeñstwo i zminimalizowaæ niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem, uszkodzenia mienia lub cia³a,
nale¿y œciœle przestrzegaæ informacji zawartych w niniejszej
instrukcji.

14. Wskazówki dotycz¹ce monta¿u

UWAGA!
Przed przyst¹pieniem do monta¿u, nale¿y bardzo dok³adnie
zapoznaæ siê z treœci¹ niniejszej instrukcji. Nastêpnie,
zgromadziæ niezbêdne materia³y i narzêdzia. Nieprawid³owa
instalacja urz¹dzenia mo¿e byæ przyczyn¹ utraty gwarancji.
- Zalecamy monta¿ systemu przez wyspecjalizowany
serwis hydrauliczny. Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e w wyniku nieprawid³owego
zainstalowania lub u¿ytkowania systemu.
- Instalacjê urz¹dzenia oraz wszystkie pod³¹czenia nale¿y
wykonywaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami oraz
przepisami.
- Pod³¹cz zmiêkczacz do rury g³ównego dop³ywu wody
przed ogrzewaczem wody. DO ZMIÊKCZACZA NIE
WOLNO POD£¥CZAÆ CIEP£EJ WODY.
- Urz¹dzeñ nie nale¿y instalowaæ bli¿ej ni¿ 3 metry od
odp³ywu wody z urz¹dzenia i dop³ywu wody do
ogrzewacza wody, mog¹ one przenosiæ ciep³o wstecznie
rur¹ zimnej wody do zaworu steruj¹cego (g³owicy). Gor¹ca
woda mo¿e powa¿nie uszkodziæ urz¹dzenie.
Temperatura wody przep³ywaj¹cej przez urz¹dzenie nie
mo¿e przekraczaæ 39°C.
- Urz¹dzenie nale¿y zamontowaæ w miejscu, w którym
temperatura przekracza 5OC i w którym nie jest on
nara¿ony na czynniki atmosferyczne. UWAGA!
Temperatura poni¿ej zera mo¿e zniszczyæ urz¹dzenie.
- Urz¹dzenia nie nale¿y montowaæ w pobli¿u Ÿród³a kwaœnych oparów.
- Urz¹dzenia nie nale¿y wystawiaæ na dzia³anie zwi¹zków
ropopochodnych.
- Do uszczelniania gwintów nie nale¿y stosowaæ paku³,
lakieru ani innych uszczelniaczy tego typu. Do uszczelniania nale¿y stosowaæ tylko i wy³¹cznie taœmê
teflonow¹.
- Nie wystawiaæ zmiêkczacza na dzia³anie silnego Ÿród³a
ciep³a, œwiat³a s³onecznego, mrozu oraz wilgoci.
- Cieœninie wody zasilaj¹cej musi mieœciæ siê w granicach:
od 1,5 do 5 barów.
- Zabrania siê ustawiania urz¹dzenia w pozycji le¿¹cej
równie¿ podczas transportu, instalowania lub
u¿ytkowania. Niezastosowanie siê do wskazówek mo¿e
doprowadziæ do uszkodzenia systemu lub jego
elementów.
- Z urz¹dzeniem nale¿y obchodziæ siê bardzo ostro¿nie.
Nie obracaæ do góry dnem, nie przeci¹gaæ po pod³odze,
nie stawiaæ na powierzchniach o ostrych krawêdziach.
- W celu pod³¹czenia urz¹dzenia do pr¹du nale¿y zastosowaæ dostarczony z urz¹dzeniem transformator. Ze wzglêdu
na ochronê przed wilgoci¹, transformator i gniazdko
zasilaj¹ce musz¹ znajdowaæ siê wewn¹trz pomieszczenia.
Transformator musi byæ pod³¹czony wy³¹cznie do gniazdka
sieciowego znajduj¹cego siê wewn¹trz pomieszczenia o
napiêciu 100-240V AC 50/60Hz.
- Zmiêkczacz musi byæ nieprzerwanie pod³¹czony do
zasilania elektrycznego (wyj¹tkiem s¹ prace konserwacyjne).
- Przy wszelkich operacjach konserwuj¹cych nale¿y od³¹czyæ
zasilanie elektryczne zmiêkczacza.

- W przypadku uszkodzenia przewodu transformatora, nale¿y
niezw³ocznie od³¹czyæ urz¹dzenia od Ÿród³a g³ównego
zasilania, nastêpnie od³¹czyæ uszkodzony transformator.
Przed ponownym uruchomieniem systemu, transformator
powinien byæ wymieniony na nowy.
- Otwór do uzupe³niania poziomu soli powinien byæ zawsze
zamkniêty - mo¿na go otwieraæ wy³¹cznie podczas
czynnoœci serwisowych lub podczas uzupe³niania
poziomu soli.
- Nale¿y sprawdzaæ godzinê wyœwietlan¹ na panelu LCD
urz¹dzenia, raz na dwa tygodnie. W przypadku ró¿nicy
pomiêdzy wartoœci¹ wyœwietlan¹ na wyœwietlaczu
a aktualn¹ godzin¹, nale¿y skorygowaæ ustawienia
i wprowadziæ poprawny czas. Ma to na celu zabezpieczenie przed przesuniêciami w godzinach rozpoczêcia
regeneracji.
- W przypadku instalacji zgrzewanej, ³¹czenia po³¹czeñ
(zgrzewanie) nale¿y wykonywaæ z dala systemu
zmiêkczaj¹cego. Niestosowanie siê to tego zalecenia
mo¿e spowodowaæ usterkê produktu.
- Stosowaæ tylko i wy³¹cznie sól tabletkowan¹ zalecan¹
przez Aquafilter®,
- Po instalacji urz¹dzenia przynajmniej raz w miesi¹cu
nale¿y kontrolowaæ jakoœæ wody, aby upewniæ siê czy
urz¹dzenie dzia³a poprawnie.
- Nale¿y u¿ywaæ tylko i wy³¹cznie oryginalnych czêœci
zamiennych marki Aquafilter®. W przypadku stosowania
elementów innej marki producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za niepoprawne dzia³anie systemu oraz za
jakiekolwiek szkody z tym zwi¹zane.
Urz¹dzenia nie nale¿y stosowaæ do wody zanieczyszczonej
mikrobiologicznie oraz nieznanego pochodzenia.

15. Wymagania monta¿owe
Aby zapewniæ prawid³owy monta¿, nale¿y spe³niæ poni¿sze
warunki:
- Ciœnienie wody - pomiêdzy 1,5 a 5 bar. Ciœnienie w
instalacji poni¿ej minimum bêdzie przyczyn¹ s³abszej
wydajnoœci i koniecznoœci czêstszej regeneracji. Przy
uk³adach zasilanych wod¹ z ujêæ w³asnych, mo¿liwe
jest podwy¿szenie ciœnienia do wartoœci minimalnej. Jeœli
ciœnienie wody przekracza wartoœæ maksymaln¹, nale¿y
zastosowaæ urz¹dzenie redukuj¹ce. Ciœnienie przekraczaj¹ce wartoœæ maksymaln¹ mo¿e byæ przyczyn¹:
nadmiernego ha³asu podczas pracy, uszkodzenia
systemu.
- ród³o zasilania - Gniazdo sieciowe 100-240V AC
50/60Hz w odleg³oœci takiej, aby nie trzeba by³o stosowaæ
przed³u¿acza. W przypadku koniecznoœci zastosowania
przed³u¿acza, powinien on spe³niaæ te same wymagania
co Ÿród³o zasilania.
- Temperatura - System nale¿y montowaæ w miejscach nie
nara¿onych na du¿e wahania temperatur. Musi on byæ
zabezpieczony przed zamarzaniem i nie nale¿y montowaæ
go w miejscach odkrytych lub zbyt blisko Ÿróde³ ciep³a
(piece, rury z gor¹c¹ wod¹), które mog¹ uszkodziæ
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urz¹dzenie. Zmiêkczacz nale¿y instalowaæ jedynie w
pomieszczeniach których temperatura przekracza 4OC
- Wybór miejsca instalacji
- Zmiêkczacz umieœæ mo¿liwie blisko hydroforu i odp³ywu
kanalizacyjnego (zmiêkczacz nale¿y instalowaæ za
hydroforem).
- Zmiêkczacz nale¿y postawiæ na p³askiej powierzchni, prosto
i stabilnie.
- Gor¹ca woda mo¿e spowodowaæ uszkodzenie elementów
systemu zmiêkczaj¹cego - zaworu steruj¹cego i ¿ywicy
jonowymiennej; w przypadku zastosowania zmiêkczenia
przy bojlerach i podgrzewaczach wody rekomendowane jest
stosowanie zaworów kontrolnych, np. zaworów zwrotnych.
- Zmiêkczacz zasilany jest pr¹dem o napiêciu
12 V DC
50/60Hz. Transformator z przewodem
elektrycznym dostarczony jest w zastawie z urz¹dzeniem.
Zmiêkczacz musi byæ nieprzerwanie pod³¹czony do
zasilania elektrycznego (wyj¹tkiem s¹ prace
konserwatorskie).
W miejscu monta¿u powinno byæ na tyle miejsca, aby zmieœciæ
rury doprowadzaj¹ce wodê do zaworu steruj¹cego, rury
odp³ywowe a tak¿e obejœcie by-pass.
Dodatkowo nale¿y zagwarantowaæ wystarczaj¹c¹ iloœæ
miejsca, aby uzyskaæ ³atwy dostêp do podzespo³ów podczas
czynnoœci konserwacyjnych i ewentualnych napraw.
Usytuowanie elementów instalacji powinno równie¿
umo¿liwiaæ ³atwy dostêp do zbiornika solanki podczas
nape³niania. Nale¿y zapewniæ tyle miejsca nad zbiornikiem,
aby umo¿liwiæ otworzenie pokrywy zbiornika i manewry
ciê¿kimi workami na sól. Zbiornik na solankê powinien
spoczywaæ na g³adkiej wypoziomowanej powierzchni. Jeœli
takiej powierzchni nie ma, nale¿y j¹ stworzyæ wykorzystuj¹c
gruby kawa³ek sklejki lub innego materia³u. UWAGA! Nale¿y
siê upewniæ, ¿e przygotowane pod³o¿e jest równe i stabilne.
UWAGA ! NIE NALE¯Y PRZESUWAÆ, PRZECI¥GAÆ RAZ
USTAWIONEGO ZMIÊKCZACZA. W CELU PRZENIESIENIA URZ¥DZENIA NALE¯Y ZAWSZE OD£¥CZYÆ GO
OD INSTALACJI WODNEJ, NASTÊPNIE PODNIEŒÆ I
PRZESTAWIÆ W INNE MIEJSCE (NALE¯Y PRZENOSIÆ
URZ¥DZENIE BEZ WODY W ZBIORNIKU).
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Odprowadzenie wody do kanalizacji - System musi byæ
wyposa¿ony w odp³yw o przepustowoœci umo¿liwiaj¹cej
odprowadzenie maksymalnej iloœci wody podczas regeneracji przez okres, przy którym pracuje z t¹ wydajnoœci¹.
Odp³yw powinien znajdowaæ siê w pobli¿u urz¹dzenia, ale
nie dalej ni¿ 5 metrów od niego. Jeœli urz¹dzenie znajduje siê
w miejscu, w którym odp³yw musi zostaæ podniesiony, liniê
mo¿na podnieœæ maksymalnie o 1 metr o ile d³ugoœæ
instalacji nie przekracza 4,60 m, a ciœnienie wody w systemie
nie jest ni¿sze ni¿ 2,8 bar.
Przewód odp³ywowy nale¿y zamontowaæ do urz¹dzenia w
taki sposób, aby w czasie wyp³ywu pop³uczyn nie przesuwa³
siê. Przewód nie mo¿e byæ zgiêty, poskrêcany, ani dziurawy.
UWAGA: Przewodów odp³ywowych nie nale¿y nigdy
wk³adaæ do kratki œciekowej, rury kanalizacji lub syfonu.
Nale¿y zawsze zachowaæ szczelinê powietrzn¹ (4 - 10 cm)
pomiêdzy rur¹ odp³ywow¹ a œciekami, aby zapobiec
wstecznemu zasysaniu œcieków do urz¹dzenia. Uwaga!
W¹¿ odp³ywowy kupowany jest osobno: KOD CASTO:
625362

16. Parametry wody doprowadzanej
do zmiêkczacza
Przed zamontowaniem zmiêkczacza woda, któr¹ chcemy
poddaæ procesowi zmiêkczania, powinna byæ poddana
badaniom, a tak¿e powinna spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki.
Osady - nadmierne zmêtnienie spowodowane osadami
mo¿e os³abiæ wydajnoœæ warstwy ¿ywicy. W przypadku
wystêpowania osadów, nale¿y rozwa¿yæ koniecznoœæ
zastosowania filtracji wstêpnej - opcja 1.
¯elazo - jeœli stê¿enie ¿elaza przekracza 0,5 mg/l, przed
zainstalowaniem zmiêkczacza nale¿y zamontowaæ filtr
wysokiej wydajnoœci Big Blue® z wk³adem od¿elaziaj¹cym
FCCFE10BB, a tak¿e korpus z wk³adem mechanicznym
przed kolumn¹ od¿elaziaj¹c¹ - opcja 2
Chlor - je¿eli stê¿enie chloru jest równe lub przekracza 0,7
mg/l, przed zainstalowaniem zmiêkczacza nale¿y
zamontowaæ filtr wysokiej wydajnoœci Big Blue® z wk³adem
wêglowym np. FCCBL10BB lub FCCBHD10BB, a tak¿e
korpus z wk³adem mechanicznym przed kolumn¹ wêglow¹ opcja 3.
Ca³kowita zawartoœæ sk³adników sta³ych (TDS) - woda z
wysokim poziomem (powy¿ej 2000 ppm) TDS mo¿e
zmniejszyæ wydajnoœæ zmiêkczacza wody przez zak³ócanie
miejsc wymiany jonów na granulkach ¿ywicy. Aby
skompensowaæ te ograniczenia wymagane bêd¹ wy¿sze
poziomy regeneracji.

UWAGA!
Do prawid³owej instalacji niezbêdna jest umiejêtnoœæ
monta¿u instalacji wodnych. W przypadku w¹tpliwoœci co do
szczegó³ów instalacji, prosimy nie kontynuowaæ monta¿u.
Zalecamy monta¿ systemu przez wyspecjalizowany
serwis hydrauliczny. Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e w wyniku nieprawid³owego
zainstalowania lub u¿ytkowania systemu.

17. Narzêdzia oraz dodatkowe elementy
nie wchodz¹ce w sk³ad zestawu
1

2

3

4
5

6

Narzêdzia potrzebne do monta¿u:
1. Klucz do rur
2. Szczypce uniwersalne
3. Taœma teflonowa
4. Poziomica
5. W¹¿ odp³ywowy
6. Opaska zaciskowa (x 2)
7. Sól tabletkowana
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18. Przyk³adowy schemat pod³¹czenia
zawór redukuj¹cy
zawór g³ówny

miêkka woda

wodomierz

twarda woda

g³owica z By-pass

Odp³yw 3/4" GZ BSP

Dop³yw 3/4" GZ (BSP)

wylot
powietrzny
4-10 cm

kratka œciekowa

18.1. Przyk³adowy schemat pod³¹czenia - opcja 1
1. W celu przed³u¿enia ¿ywotnoœci urz¹dzenia nale¿y zamontowaæ filtr (przed wejœciem na zmiêkczacz) z serii FHPR-3V
z wk³adem mechanicznym z serii FCPNN (zalecamy wk³ad FCPNN50M).
2. W celu poprawy paramentów wody (np. smak) nale¿y zamontowaæ wysokowydajny filtr (po wyjœciu wody ze zmiêkczacza)
FH10B1 z wk³adem FCCBHD10BB lub FCCBL10BB.

wodomierz

2

zawór
g³ówy

1

miêkka
i przefiltrowana
woda

zawór
redukcyjny

dop³yw
twardej
wody

g³owica z By-pass

wylot
powietrzny
4-10 cm kratka œciekowa
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18.2. Przyk³adowy schemat pod³¹czenia - opcja 2
W celu przed³u¿enia ¿ywotnoœci urz¹dzenia nale¿y:
1. Zamontowaæ filtr (przed wejœciem na zmiêkczacz) z serii FHPR-3V z wk³adem mechanicznym z serii FCPNN (zalecamy
wk³ad FCPNN50M).
2. Zamontowaæ filtr wysokowydajny z serii Big Blue® FH10B1 z wk³adem od¿ela¿iaj¹cym FCCFE10BB.
3. W celu poprawy paramentów wody (np. smak) nale¿y zamontowaæ wysokowydajny filtr (po wyjœciu wody ze zmiêkczacza) FH10B1 z wk³adem FCCBHD10BB lub FCCBL10BB.

3

2

1

miêkka
i przefiltrowana
woda

zawór
g³ówy

wodomierz

dop³yw
twardej
wody

zawór
redukcyjny
g³owica z By-pass

wylot
powietrzny
4-10 cm

kratka œciekowa

18.3. Przyk³adowy schemat pod³¹czenia - opcja 3
W celu przed³u¿enia ¿ywotnoœci urz¹dzenia nale¿y:
1. Zamontowaæ filtr (przed wejœciem na zmiêkczacz) z serii FHPR-3V z wk³adem mechanicznym z serii FCPNN (zalecamy
wk³ad FCPNN50M).
2. Zamontowaæ filtr wysokowydajn z serii Big Blue® FH10B1 z wk³adem wêglowym FCCBHD10BB lub FCCBL10BB.
3. W celu poprawy paramentów wody (np. smak) nale¿y zamontowaæ wysokowydajny filtr (po wyjœciu wody ze zmiêkczacza) FH10B1 z wk³adem FCCBHD10BB lub FCCBL10BB.

3

miêkka
i przefiltrowana
woda

wylot
powietrzny
4-10 cm

9

kratka œciekowa

2

1

wodomierz

zawór
g³ówy

zawór
redukcyjny

dop³yw
twardej
wody

19. Instalacja „krok po kroku”
Zalecamy monta¿ systemu przez wyspecjalizowany serwis
hydrauliczny. Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci
za szkody powsta³e w wyniku nieprawid³owego zainstalowania lub u¿ytkowania systemu.
Krok1: W pierwszej kolejnoœci nale¿y ostro¿nie wyj¹æ
z kartonu wszystkie elementy oraz sprawdziæ czy zmiêkczacz
nie uleg³ uszkodzeniu podczas transportu. Przy podnoszeniu
i przenoszeniu systemu chwytaæ ,,od spodu”, nie przesuwaæ
po pod³odze, nie odwracaæ gór¹ do do³u, nie upuszczaæ,
stawiaæ tylko na równych i stabilnych powierzchniach.
Dla prawid³owego dzia³ania zmiêkczacza ciœnienie w sieci
powinno mieœciæ siê w granicach: 1,5 - 5 barów, temperatura
zasilaj¹cej wody 1OC - 39OC.
UWAGA! Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za
szkody powsta³e podczas transportu.
Krok 2: Wybraæ miejsce monta¿u w taki sposób, aby zapewniæ
³atwy dostêp do mediów, a tak¿e do konserwacji urz¹dzenia.
Krok 3: Sprawdziæ plany instalacji wodnej w miejscu
instalacji.

Rys. 1

Krok 4: Rozpakowaæ i sprawdziæ wszystkie elementy
systemu, a tak¿e skompletowaæ potrzebne narzêdzia.
Krok 5: Zamkn¹æ g³ówny zawór wody (Rys.1).
Krok 6: Otworzyæ wszystkie krany na najni¿szym poziomie i
spuœæ wodê z pionu.
Krok 7: Jeœli nie istnieje odpowiednie przy³¹cze do zmiêkczacza, nale¿y przeci¹æ rurê doprowadzaj¹c¹ zimn¹ wodê
za g³ównym zaworem wody i hydroforem.

Rys. 2

Krok 8: Zmontowaæ na rurze doprowadzaj¹cej zimn¹ wodê
obejœcie typu (by-pass) (zobacz przyk³adowy schemat
instalacji - Rys. 2).
Uwaga! W zale¿noœci od rodzaju instalacji nale¿y dobraæ
odpowiednie z³¹czki i sposób monta¿u. Podczas
instalacji zwróæ uwagê na kierunek przep³ywu wody
przez system.
Krok 9: Zamontowaæ na rurze dwa zawory odcinaj¹ce.
Pierwszy przed wejœciem wody na zmiêkczacz, drugi
po wyjœciu wody zmiêkczonej. (zobacz przyk³adowy schemat
instalacji - Rys. 2).
Uwaga! W zale¿noœci od rodzaju instalacji nale¿y dobraæ
odpowiednie z³¹czki i sposób monta¿u. Podczas
instalacji zwróæ uwagê na kierunek przep³ywu wody
przez system.
Krok 10: Ustawiæ system w odpowiednim miejscu i dokonaæ
pod³¹czenia ca³oœci do instalacji wodnej (Rys 3).
Uwaga! W zale¿noœci od rodzaju instalacji nale¿y dobraæ
odpowiednie z³¹czki i sposób monta¿u. Podczas
instalacji zwróæ uwagê na kierunek przep³ywu wody
przez system.
Krok 11: Pod³¹czyæ w¹¿ odp³ywowy do odpowiedniego
przy³¹cza w g³owicy zmiêkczacza (Rys. 4) .
Przewód odp³ywowy nale¿y zamontowaæ do urz¹dzenia
w taki sposób, aby w czasie wyp³ywu pop³uczyn siê nie przesuwa³. Przewód nie mo¿e byæ zgiêty, poskrêcany, ani
dziurawy.
Uwaga! Po³¹czenie nale¿y zabezpieczyæ opask¹
zaciskowa, nastêpnie nale¿y odprowadziæ w¹¿ do kratki
œciekowej zachowuj¹c odpowiedni¹ szczelinê powietrzn¹.

Rys. 3

Rys. 4
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Krok 12: Pod³¹czyæ w¹¿ do kolanka przelewowego zbiornika
solanki, drugi koniec nale¿y odprowadziæ do kratki œciekowej
(Rys. 5).
Uwaga! Po³¹czenie nale¿y zabezpieczyæ opask¹ zaciskow¹ (brak w zestawie), nastêpnie nale¿y odprowadziæ
w¹¿ do kratki œciekowej zachowuj¹c odpowiedni¹
szczelinê powie-trzn¹.

Krok 14: Otworzyæ bardzo powoli g³ówny zawór wody
(Rys. 7). Uwaga! Sprawdziæ szczelnoœæ wykonanej
instalacji!
Krok15: Ustawiæ g³owice w trybie pracy obejœcia wody, woda
omija zmiêkczacz: (Rys. 8).
Rys. 6

3/4 sól

Rys. 5

1/2 woda

Krok 13: Nape³niæ zbiornik wod¹ do 1/2 jego objêtoœci,
nastêpnie nape³niæ zbiornik solanki sol¹ do 3/4 jego objêtoœci
odczekaæ ok. 8 godz. do czasu wytworzenia roztworu solanki
(Rys. 6).

Krok 16: Po odpowietrzeniu instalacji, zamkn¹æ wszystkie
krany.
Krok 17: Pod³¹czyæ system do Ÿród³a zasilania elektrycznego.
Krok18: Po zapoznaniu siê z ca³¹ instrukcj¹, mo¿na zacz¹æ
korzystaæ z urz¹dzenia.
Rys. 7

Otwieraæ powoli

Zawór otwarty

Zawór otwarty

Rys. 8

Kierunek
przep³ywu
wody

Zawory ustawione
w trybie pracy BY-PASS.
Woda przep³ywaj¹ca
omija zmiêkczacz

20. Zawór BY-PASS
Zawór otwarty

Zawór BY-PASS
- Zawór obejœcia (BY-PASS) jest przydatny w nastêpuj¹cych
sytuacjach: podczas konserwacji urz¹dzenia, uszkodzenia
zmiêkczacza lub jego wymiany.

Zawór otwarty
Klipsy blokuj¹ce

Kierunek
przep³ywu
wody

Zawory ustawione w trybie pracy BY-PASS.
Woda przep³ywaj¹ca omija zmiêkczacz
Klipsy blokuj¹ce
Kierunek
przep³ywu
wody

Tryb ustawienie pokrêt³a
pozycja w³¹czona
(zawór otwarty)
Pokrêt³o

Port przep³ywomierza

Kierunek
przep³ywu
wody

Zawór otwarty

Tryb ustawienie pokrêt³a
pozycja w³¹czona
(zawór otwarty)

Zawór otwarty
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Zawory ustawione w trybie pracy zmiêkczacza.
Woda przep³ywa przez urz¹dzenie.

21. Pierwsze uruchomienie
zmiêkczacza
1. Po wybraniu miejsca monta¿u i pod³¹czeniu hydraulicznym
przy zamkniêtej ga³ce wyjœcia wody miêkkiej ze
zmiêkczacza (ga³ka obejœcia - by-pass) otworzyæ ga³kê
doprowadzaj¹c¹ wodê do zmiêkczacza na 1/4 obrotu –
woda powoli wp³ywa do zbiornika ¿ywicy.
2. Kiedy nast¹pi wype³nienie wolnych przestrzeni przez wodê
(woda zaczyna p³yn¹æ sta³ym strumieniem ze spustu),
otworzyæ zawór ca³kowicie.
3. Zamkn¹æ zawór doprowadzaj¹cy wodê do zmiêkczenia i
pozostawiæ na ok. 5 minut dla ca³kowitego odpowietrzenia
zbiornika (tryby pracy zaworu obejœcia by-pass).
4. Sprawdziæ szczelnoœæ instalacji i usun¹æ ewentualne
nieszczelnoœci.
5. Ustawiæ zawór obejœcia - by-pass w tryb normalnej pracy
zmiêkczacza - woda przechodzi przez zmiêkczacz.
6. Rêcznie zainicjowaæ cykl regeneracji z³o¿a po nape³nieniu
zbiornika wod¹ i ustabilizowaniu systemu.
7. Pocz¹tkowo poziom soli powinien byæ wy¿szy od poziomu
wody. W dowolnym czasie w zbiorniku powinno znajdowaæ
siê wystarczaj¹ca iloœæ sta³ej soli.

22. Panel sterowania i programowanie zmiêkczacza
G³ówne Funkcje:
- Zegar: w pozycji stand-by (bezczynnej/podstawowej)
wyœwietla aktualn¹ godzinê.
- Automatyczna regeneracja z³o¿a i mo¿liwoœæ ustawienia
ró¿nych trybów regeneracji z³o¿a: czas regeneracji
ustawiany na okreœlon¹ godzinê, w³¹cza siê cyklicznie po
osi¹gniêciu okreœlonej iloœci dni b¹dŸ po zmiêkczeniu
okreœlonej iloœci wody.
- Rêczna regeneracja: w razie potrzeby (np. przy wzroœcie
zu¿ycia wody w danym okresie) po wybraniu odpowiedniej
funkcji z panelu sterowania nastêpuje dodatkowy cykl
regeneracji.
- Mo¿liwoœæ powrotu do ustawieñ fabrycznych: wszystkie
wprowadzone dane mog¹ byæ anulowane, zmiêkczacz
powraca do ustawieñ producenta.
- Sterowanie wszystkimi funkcjami i wprowadzanie w³asnych
ustawieñ zmiêkczacza.

Panel steruj¹cy - wyœwietlacz
a) podczas uruchomienia, sterownik urz¹dzenia
zmiêkczaj¹cego na przemiennie bêdzie wyœwietla³
nastêpuj¹ce informacje. Interwa³ czasowy pomiêdzy
wyœwietlaniem poszczególnych obrazów bêdzie wynosi³
oko³o 10 sekund.

“Balance treated water volume” - Ustawienie
wydajnoœci systemu do regeneracji z³o¿a np. 2.00 m3.

10:30:00

Water System
In-Service
Water
3
Balance Vol: 2.00 m
“Flow rate” - Chwilowa prêdkoœæ przep³ywu wody przez
zmiêkczacz np. 1.00 m3/h

10:30:00

Water System
In-Service
Water
3/
Flow Rate: 1.00 m h

“Trig Time” - Ustawienie czasu regeneracji zmiêkczacza.
Zalecamy ustawienie czasu regeneracji na w godzinach
nocnych gdzie stawka za pobór energii elektrycznej jest
ni¿sza np. 02:00.

10:30:00

Water System
In-Service
Water
Trig Time: 02.00

Pozosta³e informacje wyœwietlane na sterowniku.
“Back Wash” - p³ukanie wsteczne. Na wyœwietlaczu
widnieje informacja o aktualnym czasie np. 10:30 oraz o
pozsta³ym czasie p³ukania “Left: 2 Min” (pozosta³o 2 min).

10:30:00

Water System

UP (Góra)

Back Washing...
Left: 2Min

10: 30:00

Water System
In-Service
Water
3
2.00 m
Balance Vol:

Wyœwietlacz

SELECT

ESC

Down (Dó³)
Przycisk “SELECT”
Przycisk “ESC/MANUAL”
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“Brine & Slow Rinse” - Solankowanie oraz wolne
przep³ukiwanie. Na wyœwietlaczu widnieje informacja o
aktualnym czasie np. 10:30 oraz o pozsta³ym czasie
zakoñczenia procesu “Left: 30 Min” (pozosta³o 30 min.)

“Key Locked” - Informuje o zablokowanym sterowniku.
Nale¿y przycisn¹æ przyciski “ UP” and “DOWN” przez czas 5
sekund, po tym czasie nast¹pi odblokowanie sterownika.

10:30:00

Key Locked

Water System

^

Brine & Slow Rinse...
Down-Flow

Press & ^ key for
5 seckods to unlook

Left: 30Min

“Brine Refill” - Uzupe³nienie solanki. Urz¹dzenie wskazuje
aktualny czas pozosta³y do czasu skoñczenia procesu
przep³ukiwania np.: 5 min.

“System Maintenance Error” - Informacja o usterce
sterownika. W momencie kiedy urz¹dzenie wyœwietla taki
komunikat prosimy o kontakt z dystrybutorem od którego
zasta³ zakupiony produkt.

10:30:00

System Maintenance!
** Error 1 **

Water System
Refilling...
Left: 5Min

“Select key”
“Fast Rinse” - Inicjuje proces szybkiego przep³ukiwania.
Sterownik urz¹dzenia wskazuje równie¿ czas pozosta³y do
skoñczenia procesu p³ukania.

10:30:00

Water System
Fast Rinsing...
Left: 3Min

a) Przyciœnij “select key” aby wejœæ do menu, za pomoc¹
przycisków “UP” i “DOWN” mo¿liwe jest przewijanie listy
menu urz¹dzenia steruj¹cego.
b) Po wejœciu do menu i ustawieniu siê na odpowiednim
parametrze wciœnij ponownie “select key”, dany parametr
zacznie migaæ
c) Po wprowadzonych zmianach, wciœnij ponownie przycisk
“select key”, sterownik wyda charakterystyczny dŸwiêk
“ding”, jest to sygna³ zaakceptowania wprowadzonych
danych. Po ca³ej operacji wyœwietlacz powraca do stanu
wyjœciowego.

“Select key”
“Motor Running” - Informuje o prze³¹czaniu siê
urz¹dzenia miêdzy poszczególnymi procesami pracy.

a) Przyciœnij przycisk w momencie, kiedy chcesz przerwaæ
wprowadzanie danych do sterownika urz¹dzenia. Mo¿esz
kontrolowaæ system rêcznie wciskaj¹c ten przycisk.
b) Wciœniêcie przycisku spowoduje wyjœcie do poziomu
menu ustawieñ.

Motor Running...
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c) Wciœniêcie przycisku podczas wprowadzania ustawieñ,
spowoduje do wyjœcie do poziomu menu ustawieñ
(wprowadzane ustawienia nie zostan¹ zapisane w pamiêci
sterownika).

Przciski “Góra - UP dó³ DOWN”

c) Wprowadzenie odpowiedniej twardoœci wody:

a) Przyciski s³u¿¹ do przewijania listy oraz do ustawiania
¿¹danych parametrów urz¹dzenia.

Za pomoc¹ klawiszy “GÓRA, DÓ£” wprowadŸ twardoœæ
wody. Parametr musi byæ wprowadzony w mg/l np. 150 mg/l.

b) Przeciœniêcie naraz przycisków przez 5 sekund
spowoduje odblokowanie sterownika.

UWAGA! Nie poprawne wpisanie twardoœci wody,
spowoduje z³¹ konfiguracjê zmiêkczacza wody.

Pozosta³e informacje
a) Czas wyœwietlany jest w trybie 24h.
b) Jednostka przep³ywu: m3
c) W przypadku kiedy zmiêkczacz wyœwietla symbol
sterownik urz¹dzenia jest zablokowany.
d) Sterownik wyœwietla aktualny czas w prawym górnym
rogu.
Ustawienie sterownika - podstawowe funkcje.
1. Ustawienie u¿ytkownika
Upewnij siê ¿e ekran sterownika jest odblokowany,
nastêpnie wciœnij klawisz “select key” aby wejœæ do menu.

Soft-Volume Para. Set
> Set Clock
Set Rchg Time
Set Water Hardness

a) Ustawienie zegara.
Za pomoc¹ klawiszy “GÓRA, DÓ£” wprowadŸ aktualn¹
godzinê. Nastêpnie wciœnij “select key” aby zaakceptowaæ
wprowadzone zmiany.

Set Clock

Set Water Hardness
150mg/L

Ustawienie fabryczne urz¹dzenia.
Tylko dla zawansowanych u¿ytkowników.
W momencie kiedy w³¹czony zostanie system, a na
wyœwietlaczu zostanie wyœwietlony numer g³owicy, nale¿y
nacisn¹æ jednoczeœnie klawisz ESC oraz “DÓ£”. W tym
momencie zostan¹ wyœwietlone ustawienia fabryczne
urz¹dzenia.
UWAGA! Zmiêkczacz zosta³ skonfigurowany przez
producenta. Zmiana któregokolwiek z parametrów
mo¿e negatywnie wp³yn¹æ na pracê ca³ego systemu.

> Set Mode-Softener
Set Valve Mode-F65
Set Type-Volume
Set Resin Vol.-08L
Set RchG Day-30Days
Set BackWash-02Min
Set Brine-30Min
Set Refill-05Min
Set FastWash-03Min

09:30
a) Ustawienie urz¹dzenia “ Set Mode”
Urz¹dzenie jest w standardzie ustawione jako urz¹dzenie
zmiêkczaj¹ce (Softener).
b) Ustawie godziny w której nast¹pi regeneracja systemu:
Za pomoc¹ klawiszy “GÓRA, DÓ£” wprowadŸ aktualn¹
godzinê. Nastêpnie wciœnij “select key” aby zaakceptowaæ
wprowadzone zmiany.

Set Rchg Time
02:00

UWAGA! Zmiêkczacz zosta³ skonfigurowany przez
producenta. Zmiana parametru mo¿e negatywnie
wp³yn¹æ na pracê ca³ego systemu.

Set Mode
Purifier
+ Softener
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b) Ustawienie typu g³owicy steruj¹cej “ Set Valve Mode”
System wyposa¿ony jest w g³owicê o numerze F65.
UWAGA! Zmiêkczacz zosta³ skonfigurowany przez
producenta. Zmiana parametru mo¿e negatywnie
wp³yn¹æ na pracê ca³ego systemu.

e) Ustawienie regeneracji czasowej “Set Rchg Day”.
System wchodzi w cykle regeneracji w dwóch opcjach.
Opcja 1: Volumetryczna - po przep³yniêciu odpowiedniej
iloœci wody wyra¿onej w m3
Opcja 2: Czasowa - po up³yniêciu odpowiedniej iloœci dni.

Set Valve Mode

Zalecamy pozostawienie ustawienia standartowego tj.
30 dni.

F63
+ F65

F68
F69
F82
F79

Set Rchg Day
30 Day

c) Ustawienie typu regeneracji “ Set Type”.
System wyposa¿ony jest w g³owicê objêtoœciowo czasow¹
Standardowo system ustawiony jest na pracê jako
urz¹dzenie z g³owic¹ objêtoœciow¹.
UWAGA! Zmiêkczacz zosta³ skonfigurowany przez
producenta. Zmiana parametru mo¿e negatywnie
wp³yn¹æ na pracê ca³ego systemu.

Set Type
Timer
+ Volume

d) Ustawienie pojemnoœci jonitu “Set Resin Vol”.

f) Ustawienie p³ukania wstecznego “Set Back Wash”.

Set BackWash
02 Min

g) Ustawienie trybu solankowania “Set Brine”.

Set Brine
30 Min

W standardzie ustawiony na 25L.
UWAGA! Zmiêkczacz zosta³ skonfigurowany przez
producenta. Zmiana parametru (25L) jest przyk³adowa.
NIE DOKONUJ ¯ADNYCH ZMIAN TEGO PARAMETRU W
INNYM PRZYPADKU SYSTEM MO¯E NIE DZIA£AÆ
POPRAWNIE.

g) Uzupe³niania solanki “Set Refill”.

Set Refill
05 Min
Set Resin Vol
25 L
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g) Szybkie p³ukanie “Set Fast Wash”.

10:30:00

Water System
Set FastWash
03 Min

Refilling...
Left: 5Min

10:30:00

Rozpoczêcie procesu regeneracji rêcznej.
W momencie kiedy urz¹dzenie wchodzi w tryb serwisowy
wciœnij przycisk “ESC”, us³yszysz charakterystyczny odg³os
pracuj¹cego silnika. Sterownik bêdzie wyœwietla³:

Water System
Fast Rinsing...
Left: 3Min

Motor Running...

Po skoñczonym procesie regeneracji zmiêkczacz wraca
do trybu normalnej pracy.

Po kilku sekundach wyœwietlacz zacznie wyœwietlaæ.

10:30:00

Water System
Back Washing...
Left: 2Min

Jeœli chcesz zakoñczyæ procedurê, naciœnij przycisk ESC.
W tym momencie g³owica steruj¹ca przejdzie do w
nastêpnego stanu pracy w trybie natychmiastowym. Jeœli
przycisk ESC nie zostanie wciœniêty system przejdzie przez
proces regeneracji.
Poni¿ej lista poszczególnych kroków regeneracji.

10:30:00

Water System
Brine & Slow Rinse...
Down-Flow
Left: 30Min
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23. Problem i rozwi¹zanie
Tabela niesprawnoœci i diagnozowanie
Problem

Rozwi¹zanie

Mo¿liwa przyczyna
A. Brak automatycznej regeneracji
B. Niskie stê¿enie soli w solance
C. Zator na drodze solanki
D. Otwarty zawór by-pass
E. Zanieczyszczony in¿ektor

A. Nale¿y sprawdziæ czy system jest
pod³¹czony do Ÿród³a zasilania
B. Utrzymywaæ zbiornik na sól wype³niony sol¹
C. Przeczyœæ system poboru solanki*
D. Zamkn¹æ zawór by-pass
E. Oczyœciæ lub wymieñ in¿ektor*

A. Z³a jakoœæ wody wlotowej
B. Z³e ustawienie parametrów zmiêkczacza
C. Ciœnienie wody jest zbyt du¿e lub zbyt ma³e
D. Zawór obejœcia (by-pass) w pozycji
,,obejœcia” zmiêkczacza
E. Za niski poziom soli

A. Sprawdziæ parametry wody wodoci¹gowej
B. Skróæ czas pomiêdzy regeneracjami
z³o¿a / przeprowadŸ rêczn¹ regeneracjê
C. Zainstalowaæ zawór stabilizuj¹cy ciœnienie
wody*
D. Zmieniæ tryb pracy zaworu obejœcia by-pass
E. Nape³niæ zbiornik sol¹

A. Z³e ustawienie parametrów zmiêkczacza
B. Zanieczyszczenia w zaworze solanki
C. Ciœnienie wody jest za ma³e

A. Przed³u¿yæ czas trwania Rinse Duration
(Czas p³ukania) /przeprowadziæ rêczne
p³ukanie
B. Wyczyœciæ zawór solanki*
C. Zamontowaæ urz¹dzenie podnosz¹ce
ciœnienie wody w instalacji wodnej*

Niepoprawny czas regeneracji

Brak dop³ywu pr¹du spowodowa³
b³êdne ustawienie czasu zegara

Zgodnie z instrukcj¹ sterownika ustawiæ
poprawny czas

Brak regeneracji

A. Brak zasilania
B. Niepoprawnie ustawiona godzina

A. W pierwszej kolejnoœci sprawdziæ
czy nie zosta³y uszkodzone: przy³¹cze
elektryczne, przewód transformatora,
kontakt, bezpieczniki.
W razie potrzeby nale¿y przeprowadziæ
proces regeneracji rêcznie.
B. Zgodnie z instrukcj¹ sterownika ustawiæ
poprawny czas.

Sterownik nie dzia³a

A.Transformator jest nieod³¹czony
B. Uszkodzenie przewodu zasilania
C. Brak pr¹du
D. Uszkodzenie transformatora

A. Pod³¹czyæ urz¹dzenie do pr¹du
B. Wymieniæ przewód
C. Poczekaæ na powrót zasilania
D. Wymieniæ transformator

A. ¯elazo w instalacji

A. Sprawdziæ jakie jest stê¿enie ¿elaza
w wodzie i na podstawie parametrów
dobraæ odpowiedni sposób filtracji

Problem w poborze soli

A. Ciœnienie wody jest zbyt niskie
B. Zator na drodze solanki
C. Zapchanie in¿ektora

A. Zainstalowaæ zawór stabilizuj¹cy ciœnienie wody*
B. Przeczyœciæ system poboru solanki*
C. Oczyœciæ lub wymieñ in¿ektor*

Spadek ciœnienia

A. Blokada instalacji wodnej
B. Obecnoœæ powietrza w instalacji
C. Osady ¿elaza w zmiêkczaczu

A. Na pocz¹tku nale¿y sprawdziæ:
- czy osady (piasek, rdza, zawiesiny)
nie spowodowa³y zatoru na drodze
wody w instalacji (przed urz¹dzeniem).
Je¿eli tak nale¿y zamontowaæ przed
zmiêkczaczem korpus z wk³adem
mechanicznym.
- czy wk³ad w filtrze wstêpnego oczyszczania jest zanieczyszczony. Je¿eli tak, nale¿y
go wymieniæ lub, (je¿eli jest to wk³ad
wielokrotnego u¿ytku), wyp³ukaæ wk³ad.
- czy w pobli¿u instalacji, w której pracuje
zmiêkczacz nie by³o remontów. Je¿eli tak,
to nale¿y oczyœciæ instalacjê oraz
sterownik urz¹dzenia.
B. Odpowietrzyæ instalacjê, upewniæ
siê czy w zbiorniku jest solanka.
C. Oczyœciæ z³o¿e oraz sterownik. Zwiêkszyæ
nale¿y równie¿ czêstotliwoœæ regeneracji
(w przypadku du¿ego stê¿enie ¿elaza
w wodzie dobraæ odpowiedni sposób filtracji
wody przed urz¹dzeniem zmiêkczaj¹cym).

Woda pozostaje twarda

Niska jakoœæ zmiêkczonej wody

Zmiêkczona woda jest s³ona

Zbyt du¿e zu¿ycie soli

* zalecamy aby pracê wykona³ przeszkolony serwisant hydrauliczny lub osoba posiadaj¹ca odpowiednie kwalifikacje.
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