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MÖÖDAVIIK
7. VEE ÄRAVOOL
VENTIILI KORPUS
8. SEGAMISREGULAATOR
VAIGUANUM
9. KAREDUSREGULAATOR
MAHUTI SEADME JA
10. Suunatud SOOLVEEVENTIILI
SOOLA JAOKS
SOOLVEEVENTIIL
(ujuk)
11. ÜHENDUSED (1/2", 3/4”, 1")
VEE SISSEVOOL
12. Suunatud VÄLJAVOOLU
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2. Ettevaatusabinõud:








Veenduge, et teil on enne paigaldust kõik vajalikud instrumendid
käepärast.
Järgige kõiki seaduslikke ettekirjutusi.
Lugege see käsiraamat läbi. Kui teil tekivad küsimused või
märkused, võtke ühendust oma Delta tarnijaga.
Kontrollige sissetuleva vee survet: miinimum 1 baar (dünaamilist),
maksimaalselt 8 baari (staatilist) (15 PSI-116 PSI = naela ruuttolli
kohta). Vajadusel vähendage sissetuleva vee survet.
Ärge paigutage Delta veepehmendit soojendusallika lähedusse
(keskkonna temperatuur peab olema alla 50°C).
Kaitske veepehmendit ja väljavoolu (12) külmakraadide eest.
Veenduge, et teil on käepärast viimane paigalduskäsiraamatu
väljaanne. Kontrollige see üle Delta tarnija juures.

3. Paigaldus:
3.1

Sulgege peaventiil ja veenduge, et torujuhe on survest vaba. Seda
võib teha vähemalt ühe kraani avamisega.

3.2

Sulgege vee magistraalvarustus, selleks et paigaldada
otseühendused Delta veepehmendile või paigaldada Delta möödaviik
(soovitav). Järgige noolekesi möödaviigil ja veepehmendil vee
sissevoolu ja väljalaske jaoks.
Hoolitsege selle eest, et sissevoolufilter välja ei langeks.

3.2.1

Delta möödaviigiga

otseühendustega

Delta möödaviigil on ¾” ühendus. Otseühendused veeveepehmendil
on saadavalt mõõdus ½”, ¾” ja 1”.
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Hoiatus:
enne
veepehmendi
paigaldamist
asetage
möödaviik
režiimi “möödaviik”, mitte režiimi
“töö”.

3.2.2
Ühendage põlv või otseväljalase (#12) kohaliku drenaažiga,
kasutades 13mm painduvtoru, millega kohalik tarnija teid varustab.
Tagamaks, et seade ka tulevikus hästi toimiks, tuleb seda
drenaažitoru spiraalselt tugevdada. Sellega väldite hilisemaid
ummistusi ja/või sõlmi. Kaitske drenaaži külma ja kuuma eest (min.
temp. 5°C, maks. temp. 50°C).
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Sirge väljavooluga

maksimaalne kõrgus ja kaugus painduvvoolikust
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HOIATUS: Painduvvooliku paigalduseks fikseeritud torule järgige
kohalikku seadusandlust.
3.2.3
Ühendage soolveeventiil (#5) veepehmendiga, kasutades Ø4mm
painduvtoru. Lükake toru muhvidesse nii kaugele kui võimalik
(peatuseni). Veenduge, et toru poleks kinni pigistatud; vältige sõlmi.

Veenduge, et on paigaldatud kaasaantud ülevoolu kraan. Esmalt torgake
auk (Ø21mm) soolanõu külgseina. Augu asukoht pole tähtis, kuid
veenduge, et see oleks umbes 10cm allapoole soolanõu ülemisest äärest.
Kui auk on puuritud, monteerige ülevoolukraan kohale ja kinnitage see
juurdeantud mutriga. Pärast puurimist eemaldage kõik plastikuebemed,
mis on kukkunud soolanõusse. Seadmele on lisatud erijuhend täpse
teabega.
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3.3

Asetage
veepehmendi
soolanõusse;
kasutage
ümmarguse avaga poolt (õige
paigalduse
kohta
vt
3.4).
Selleks,
et
paigaldada
soolveeventiil,
avage
kaas,
vajutades sellele õrnalt mõlemal
poolel.
Nüüd
pange
soolveeventiil ettenähtud kohta,
ülemine pool üles. Veenduge, et
soolveeventiil läheks soolanõu
põhjani. Veenduge, et te pole
toru pigistanud; vältige sõlmi.
Vajadusel ühendage lahti ja
pange taas kokku. Sulgege
kaas.

3.4

Seadet võib paigaldada mahutisse kolmel erineval viisil: taha,
vasemale või paremale. Vastavalt sellele tuleb paigutada ka tugi
mahuti põhjas. Vaadake jooniseid järgmisel lehel.
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3.4.1 Ühendused tagapool:
Nooleke mahuti toel peab osutama tahapoole. Asetage seade
mahutisse ühendustega tagapool, nagu on all näidatud.

3.4.2 Ühendused vasakul:
Nagu 3.4.1.
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3.4.3 Ühendused paremal:
Nagu 3.4.1.

4. Seadistus:
4.1

Karedusregulaator:
=osa number 9 joonisel lk 1
Mõõtke
sissetuleva
vee
karedust,
kasutades
karedustesti komplekti (mida
Delta pole kaasa andnud). Delta
kasutab ppm (osa miljoni kohta)
seadistust CaCO3. (10 ppm
CaCO3 = 1°fh) (1°dh = 1,78°fh)
Seadke
karedusregulaator
mõõdetud näitajale. Selleks on
vaja kuuskantvõtit number 5.

4.2

Segamisregulaator:
= osa number 8 joonisel lk 1
Segamisregulaatoriga
saate
määrata
väljavoolava
vee
karedust.
Sõltuvalt
soovitud
jääkkaredusest,
seadke
väljavoolava
vee
karedus
kuuskantvõtmega
number
5.
Seadistus on proportsionaalne, st
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1/10 – 1/5 – 1/… kogu sissetuleva vee karedusest.

5. Käivitus:
5.1. Jätke möödaviik režiimi “möödaviik”, avage peaventiil ja loputage
mõni minut, et mustuseosakesed ei satuks veepehmendisse. Kui te
ei kasuta möödaviiki, avage aeglaselt peaventiil, nagu on näidatud
p 5.4.
5.2. Täitke soolanõu soolaga selleks
ettenähtud mahus. Kasutage vaid
erilisi
soolatablette,
mis
sobivad veepehmendile.

5.3. Lisage vett soolanõusse, kuni
veetase on umbes 10cm (4”)
kõrge. (ujuk soolveeventiilil peab
ujuma)

5.4. Keerake möödaviik aeglaselt režiimi “töö”. Avage peaventiil, kui te ei
kasuta möödaviiki.
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5.5. Avage kraan veepehmendi taga, nii et vesi saaks läbi selle voolata.
Kraanist võib välja tulla õhku; see tuleb veepehmendist ja toimub
vaid kord, seadme käivitamisel. Kui õhk on kraanist väljunud,
sulgege kraan.
5.6. Sooritage käsitsi regeneratsioon.
5.6.1.
Kasutage kuuskantvõtit number 5, et keerata käsitsi programmi
diski (PRG).
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ugejat päripäeva, kuni see läheb ülemisse asendisse. Kui nooleke ja
väike joon läbipaistval kaanel jõuavad alale, mis on tähistatud “B”
(soolveega rikastamine), algab regeneratsioon. Koheselt langeb PRG
mõnevõrra (te näete ja kuulete seda). “R” jääb seisma
taastäitmiseks (täites mahuti veega regeneratsiooni etapi lõppedes).
Te näete, et veepehmendi on regeneratsioonis, kui drenaaži voolab
veenire, veetase mahutis aga langeb.
5.6.2.
Laske regeneratsioonil toimida, kuni see automaatselt seiskub.
Hinnanguliselt võtab see umbes 12 minutit. Kui regeneratsioon on
seiskunud, siis lõpeb drenaaži voolav veenire. See on märk sellest,
et regeneratsioonetapp on läbi.
5.6.3.
Avage kraan veepehmendi taga mõneks minutiks, et jääkvesi saaks
torujuhtmest välja voolata.
5.6.4.
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Kontrollige väljavoolava vee karedust “karedustesti komplektiga”
(mida Delta pole kaasa andnud). Reguleerige vajadusel segu.
5.7. Asetage mõlemad kaaned mahutile. Esmalt ventiilikorpuse kaas;
veenduge, et ühendused sobivad suure avausega ja väljavooluga
väikese avausega. Seejärel paigutage esikaas. Edaspidiseks soolaga
taastäitmiseks tuleb eemaldada vaid esikaas.

Ärge unustage ühendada ülejooksu drenaaži.
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MÄRKUSED:
On soovitav, et veepehmendi paigaldaks spetsialist. Kuigi DELTA veepehmendi on
tõenäoliselt kõige kergem ja ohutum veepehmendi turul, on oluline, et võetaks
tarvitusele kõik vajalikud ettevaatusabinõud ja et kohalikku seadusandlust järgitaks.
Paigaldusjuhend on kirjutatud eesmärgiga aidata mitte unustada, et paigaldajal peavad
olema olulised teadmised hüdraulilistest veepehmenditest ja kodumajanduse torutöödest.

Veepehmendi korrektne töö sõltub õigest paigaldusest.
Delta veepehmendi igaaastane kontroll tagab selle optimaalse ja pika tööea.

DELTA WATER ENGINEERING kollektiiv tunneb uhkust, et ta on suutnud toota
parima praegu saadaoleva veepehmendi.
Me oleme samuti rahul, et te olete meie klient. Me teeme kõik, et teie usaldust
väärida.

DELTA WATER ENGINEERING
Waesdonckstraat 1
2640 Mortsel
Tel: +32(0)32195070
Fax: +32(0)32899320
BTW: BE 863.958.709
info@deltawatersystems.com
sales@deltawatersystems.com
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