
KASUTUSTINGIMUSED JA NÕUDED  

 

RAKENDAMISE PIIRANGUD

-  pH: 5-10

- maksimaalne saasteainete sisaldus: 
 

Vee karedus (CaCO3) 75 °f / 42 °d / 750 ppm 
Raud (Fe2+) 15 mg/L 
Mangaan (Mn2+) 3 mg/L 
Oksüdeeritavus (O2) 4 mg/L 
Ammonium (NH4) 4 mg/L 
 

 

TÖÖRÕHK MIN-MAX: 1,4-8,3 baari / 20-120 psi 
-  See seade on konfigureeritud töötama optimaalselt töörõhul 3 baari (45 psi) ±½ baari (7 
psi), madalama või kõrgema töörõhu korral võib jõudlust negatiivselt mõjutada!

-  Kontrolli regulaarselt veesurvet, see võib tugevalt kõikuda olenevalt kellaajast, nädalapäevast 
või isegi aastaajast.

-  Arvestage sellega, et öine veerõhk võib olla päevasest oluliselt kõrgem.

-  Vajadusel paigaldage seadme ette rõhualandaja.

-  Paigaldage rõhuvõimendi, kui on tõenäoline, et veesurve langeb alla miinimumi.

 

 

TÖÖTEMPERATUUR MIN-MAX: 2-48 °C / 35-120 °F 
-  Ärge paigaldage seadet keskkonda, kus võib esineda kõrge välistemperatuur (nt ventilatsioonita 
katlamaja) või külmumistemperatuur.

-  Seadet ei tohi kokku puutuda välistingimustega, nagu otsene päikesevalgus või atmosfääri 
sademed.

-  Ärge paigaldage seadet veesoojendile liiga lähedale, hoidke seadme väljalaskeava ja 
veesoojendi sisselaskeava vahel vähemalt 3 m torustikku, veesoojendid võivad mõnikord 
edastada soojust mööda külma toru tagasi seadmesse, paigaldage alati tagasilöögiklapp seadme 
väljalaske avasse.

 

 

ELEKTRIÜHENDUS 
-  Seade töötab ainult 24V alalisvooluga, kasutage seda alati koos kaasasoleva trafoga.

-  Ühendage trafo kindlasti sobiva nimiväärtuse ja ülevoolukaitsega vooluvõrku, mis on 
paigaldatud kuiva kohta.
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PAIGALDAMINE


Pilt 1&11.a


     


Paigaldamise hõlbustamiseks võite soolvee kambrilt eemaldada soola kaane ja peakatte.

 

SISEND JA VÄLJUND

- Suure lisandite kontsentratsiooni korral sisselaskevees soovitame paigaldada settefiltri seadme 

ette.

- Soovitame kasutada painduvaid voolikuid seadme ühendamiseks veejaotussüsteemiga, 

rõhukadu piiramiseks kasutage suure läbimõõduga voolikuid.

 

 

KOOS TEHASE MÖÖDAVIIGUGA 


Pilt 2


      


 



1 = põhi veevarustus (puhastamata vesi)

2 = seadme sisselaskeava (töötlemata vesi)

3 = seadme väljalaskeava (puhastatud vesi)

4 = maja/rakendus (puhastatud vesi)

Kruvige tehase möödaviik seadme põlve ühendustele (2 & 3) ja paigaldage kindlasti tihendid. 
Pingutage mutrid käega tugevalt kinni.

Kruvige ühenduskomplekt koos mutritega tehase möödaviigu külge (1 & 4) , paigaldage kindlasti 
tihendid. Pingutage mutrid käega tugevalt kinni.

Ühendage veevarustus tehase möödaviigu (1) sisendport adapteriga.

Ühendage maja/rakendus adapteriga tehase möödaviigu (4) väljalaske porti.

 
 

 

ÄRAVOOL

-  Soovitame kasutada P-lõksuga tugitoru.

-  Kanalisatsioonisüsteemist seadmesse tagasivoolu vältimiseks paigaldage ja kasutage 
äravooluvoolikute ühendamiseks kanalisatsioonisüsteemi alati kaasas olevat õhuvahe ja 
kahekordse vooliku otsaga ära vooluadapterit.

-  Kasutage juhtventiili (loputusvee väljalaske) ja soolvee kambri ülevoolu jaoks alati eraldi 
tühjendusvoolikuid.

-  Paigutage äravoolu voolikud nii, et rõhukadu oleks minimaalne, vältige kõverusi ja tarbetuid 
tõuse.

-  Veenduge, et kanalisatsioonisüsteem vastaks seadme loputusvee vooluhulgale.


 

4. pilt


1.Paigaldage äravoolu adapter kanalisatsioonisüsteemi, see sobib 32 mm toru peale või 40 mm 
toru adapteri sisse. Tagada püsiv ja veekindel ühendus. 

2. Ühendage 13 mm voolik juhtventiili (1) äravoolu toruga, kinnitage see klambriga. 

3. Viige äravoolu voolik tühjendus adapteri külge ja ühendage see ühe vooliku otsaga, kinnitage 
see klambriga. See äravoolu toru töötab rõhu all, seega võib selle paigaldada seadmest 
kõrgemale. 

4. Ühendage 13 mm voolik

5. Viige äravoolu voolik tühjendus adapteri külge ja ühendage see teise vooliku otsaga, kinnitage 
see klambriga. See äravoolu toru EI TÖÖTA rõhu all, seega EI TOHI seda paigaldada seadmest 
kõrgemale.
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KASUTUSELEVÕTT

 

ELEKTRILINE


6. pilt


Ühendage trafo väljundjuhe seadme toitejuhtme pistikupessa  kinnitage see " TwistLock " 
klambriga.

2. Ühendage trafo pistikupessa.

 

 

SURVESTAMINE

1. Veenduge, et möödavoolu süsteem oleks ümberlülitus asendis.

2. Veenduge, et seadme elektrooniline kontroller on hooldusrežiimis.

3. Avage veevärk.

4. Avage külmaveekraan seadme läheduses ja laske veel mõni minut joosta, kuni kogu õhk on 
paagist väljunud ja paigaldamisest tekkinud võõrkehad on välja uhutud, sulgege kraan.

5. Võtke seade kasutusele: 

Tehase möödaviigul: 

1. Avage väljalaskeklapp 

2. Avage aeglaselt sisselaskeklapp. 

6. 2-3 minuti pärast avage lähim külmaveekraan seadme läheduses ja laske veel mõni minut 
joosta, kuni kogu õhk on seadmest väljunud ja vaigukiht on loputatud (loputusveel on normaalne 
värvuse muutus !), sulgege kraan.

7. Kontrollige seadet ja kõiki hüdroühendusi lekete suhtes.


-  Pärast seadme esimesi regenereerimisi võib töödeldud vees esineda kerget värvimuutust. See 
on täiesti kahjutu ja kaob kiiresti!

 

 

SOOLVEE KAMBER

1. Lisage soolvee kambrisse soola.

 

ELEKTROONILINE JUHTPANEEL

1. Programmeerige elektrooniline kontroller. (Tuleb määratavaid reaalne kellaaeg, kõik tehases 
programmeeritud)




 

 

JÄÄK KAREDUSE REGULEERIMINE TEHASE MÖÖDAVIIGU KASUTUSEGA (NB! Kareduse 
reguleerimise võib parem jätta tegemata, see on vaid üks võimalustest)

-  Praktikas mõjutab jääkkaredust sissevoolu rõhk, voolukiirus ja sissetuleva töötlemata vee 
karedus. Järelejäänud kõvaduse reguleerimisel veenduge, et need tingimused oleksid sarnased 
tegelike töötingimustega.

-  Töötlemata vee segamisel töödeldud veele on võimalik säilitada seadmest väljuva vee jääv 

karedus , pidage meeles, et see toob kaasa ka muude saasteainete sisalduse suurenemise 
töödeldud vees


Pilt 7


 

1. Reguleerige pehmendajast väljuva vee jäävkaredus tehase möödaviigu väljalaskeklapi l oleva 
reguleerimiskruvi abil:

-  Jääk kõvaduse tõstmiseks: keerake kruvi vastupäeva.

-  Jääk kõvaduse vähendamiseks: keerake kruvi päripäeva.

2. Mõõtke vee kareduse testi komplektiga jääkvee karedust, et vajadusel uuesti reguleerida.

 

REGENERATSIONi TEGEMINE

1. Käivitage regenereerimine käsitsi, vajutades kerimisnuppu (ekraanil vasakult esimene 
nupp), ekraanil kuvatakse:

Regen in 10 sec (Regeneratsioon toimub 10 sekundi pärast ) 
2. Jätke seade sellesse asendisse; taimer loendab 0 sekundini ja alustab regenereerimist.
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ELEKTROONILINE JUHTPANEEL

 

Pilt 8




Sümbol 	 nupu funktsioon


    Menüüs liikumine  	 	 Järgmise parameetri juurde liikumiseks kerige


     

	 Üles 	 	 	 Parameetri väärtuse suurendamiseks


   	  Alla 	 	 	 Väärtuse vähendamiseks

 

VÄLJANÄGEMINE

Pärast sisselülitamist kuvatakse ekraanil elektroonilise plaadi 5-kohaline osanumber ja installitud 
tarkvara versioon.

 

ELEKTRIKATKESTUS

Toite katkestuse korral jääb programm NOVRAM®-i salvestatuks määramata ajaks, samas kui 
integreeritud SuperCap (aku) säilitab õige kellaaja kahe tunni jooksul. Toite taastumisel tuleb 
reaalne kellaeg uuesti õigeks määrata, muidu liigub regeneratsiooni aeg ajas nihkesse ja 
regeneratsioon võib alata näiteks päeval siis, kui kasutate vett. Rgeneratsiooni ajal saate kraanist 
puhastamata vett. Regeneratsioon on tehase poolt programmeeritud öiselle ajale, kell 2.00. Kõik 
ülejäänud prorgammi seadistused elektri katkestuse ajal säiluvad. Kui elektri katkestus juhtub, 
lähtestatakse kellaaeg 8.00-le, kohe siis, kui toide on taastatud. Vilkuv näidik annab märku, et 
kellaaeg tuleb uuesti seadistada. Kui elektrikatkestus ilmneb automaatse regenereerimise ajal, 
naaseb seade kohe teenindusrežiimi, kui toide taastub, jätkab seade regenereerimist.

 
 



TAIMERI TÕRGE

Taimeri rikke korral kuvatakse ekraanil teade:

Service Required  (Hoolduse aeg on käes)

Kui see on lubatud (vt Põhiseaded), piiksub pidevalt. Kui seadme välja-/sisselülitamine seda 
probleemi ei lahenda, on vaja professionaalset teenindust.

 

 

HOOLDUSE MEELDETULETUS

-  Saadaval ainult siis, kui hoolduse meeldetuletuse funktsioon on aktiveerinud ja 
programmeeritud teie tarnija poolt!

 
 

Kui hooldusintervalli aeg on täis, kuvatakse ekraanil vaheldumisi teadet:

8:01 1000L – Maintenance Now (8:01 1000L – Hooldus kohe)

2. Kui see on lubatud (vt Põhiseaded), piiksub 3 korda iga 5 minuti järel. Kuigi seade jätkab 
normaalset töötamist, on soovitatav lasta ennetav hooldus teha professionaalil.

 

 

TEENINDUSREŽIIM

Hooldusrežiimis kuvatakse ekraanil:

1. real: kellaaeg ja järelejäänud võimsus;

2. real: kasutatud vee kogumaht alates kasutuselevõtust.

8:01 1000L –   	 (8:01 1000L –)

TotVol: 1234567L  (Kogumaht: 1234567L)

 

REGENERERIMISREŽIIM

Regenereerimise režiimis näitab ekraan tegelikku regenereerimis tsüklit ja vajaduse korral kogu 
järelejäänud regenereerimis aega ja järelejäänud tsükli aega:

BRINE FILL   (SOOLAKAMBRI VEEGA TÄITMINE)

REGEN PENDING  (REGENERATSIOONI OOTEL, VALMIB SOOLALAHUS )

Rgn:XXX CycY:ZZZ  (Rgn:XXX CycY:ZZZ)

 

Seadme saab igal ajal lähtestada hooldusrežiimile, vajutades kerimisnuppu (ekraanil vasakult 
esimene nupp), mis võimaldab seda käsitsi regenereerimis tsüklites edasi viia.

 

VOOLUMÕÕDIKU KONTROLLIMINE

Veekasutuse korral loendab järelejäänud mahuloendur hooldusnäidikul tagasi ühiku, st liitri kohta. 
Nii saab veenduda veearvesti õiges töös.

 

KÄSITSI REGENEREERIMINE

Võimalik on käsitsi käivitada kohene regenereerimine või hiline regenereerimine 
(eelprogrammeeritud regenereerimise ajal). 

1. Vajutage kerimisnuppu (ekraanil vasakult esimene nupp), ekraanil kuvatakse:

Regen in 10 sec  (Regen 10 sekundi pärast)
- Kui juhtpaneel jäetakse sellesse asendisse, hakkab taimer loendama 0 sekundini ja alustab 
kohest regenereerimist.  Selle režiimi tühistamiseks vajutage kerimisnuppu (ekraanil vasakult 
esimene nupp) enne, kui taimer on jõudnud 0 sekundini, ekraanil kuvatakse:

Regen @ 2:00  (Regen kell 2:00)



- Kui juhtpaneel jäetakse sellesse asendisse, käivitatakse viivitusega regenereerimine näidatud 
eelprogrammeeritud regeneratsiooni ajal.

- Selle režiimi tühistamiseks vajutage korduvalt kerimisnuppu (ekraanil vasakult esimene nupp), 
 juhtpaneel naaseb teenindusrežiimi.
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ELEKTROONILINE JUHTPANEEL

 

SOOLA TASEME ALARM

Elektrooniline juhtpaneel on varustatud soola taseme alarmiga, mis tuletab kasutajale aeg-ajalt 
meelde, et soolvee kambri sees olevat soola taset tuleb kontrollida ja vajadusel soolvee kambrit 
soolaga täita. Kui soola taseme alarm käivitub, juhtub järgmine: 


1. Ekraani taustavalgus vilgub sisse/välja; 

2. Helisignaal, kui see on lubatud (vt Põhiseaded), piiksub 3 korda iga 5 minuti järel; 

3. Ekraanil kuvatakse:


Check salt level To reset push (Kontrollige soola taset. Nullimiseks vajutage (ekraanil 
keskmine nupp, alla) 
Pärast soolveekambri täitmist vajutage soola taseme häire lähtestamiseks lihtsalt alla nuppu 
(ekraanil keskmine nupp). Kui vajutate mõnda muud nuppu, soola taseme alarm tühistatakse, kuid 
seda ei lähtestata, mis tähendab, et see aktiveeritakse uuesti pärast järgmist regenereerimist! Kui 
kasutaja täidab soolvee kambri uuesti filtri soolaga soolaga, on enne soola taseme alarmi 
aktiveerimist võimalik soola taseme häire lähtestada. 

1. Vajutage kerimisnuppu (ekraanil vasakult esimene nupp), ekraanil kuvatakse:

Salt Added?  (Sool lisatud?) 
To reset push (Nullimiseks vajutage ekraanil keskmist nuppu) 
Soola taseme alarmi lähtestamiseks vajutage alla nuppu (ekraanil keskmine nupp).

 
 

PROGRAMMEERIMISJUHEND – PÕHISEADED

-  Enne programmeerimisrežiimi sisenemist veenduge, et seade on hooldusrežiimis.

-  Kui 5 minuti jooksul ei vajutata ühtegi nuppu, naaseb juhtpaneel automaatselt hooldusrežiimi, 
tehtud muudatusi EI SALVESTATA ! 
 

1.  Vajutage kerimisnuppu (ekraanilm vasakult esimene nupp) ja hoidke seda 2 sekundit all, kuni 
ekraanile kuvatakse:

Language:English (Keel: inglise keel)
Keele määramiseks vajutage nuppu üles (ekraanil keskmine) või alla (ekraanil parempoolne).

 

2. Vajutage uuesti kerimisnuppu (ekraanil vasakult esimene nupp), ekraanil kuvatakse:

Set time: 8:01 (Kellaaja määramine: 8:01)
Kellaaja määramiseks vajutage nuppu üles (ekraanil keskmine nupp) või alla (ekraanil 
parempoolne nupp).

 

3. Vajutage uuesti kerimisnuppu (ekraanil vasakpoolne nupp), ekraanil kuvatakse:

Hard Unit: °f  (Kareduse ühik: °f)



Vee kareduse mõõtühiku määramiseks vajutage nuppu üles (ekraanil keskmine nupp) või alla 
(ekraamnil parempoolne nupp). Veenduge, et see on identne sissetuleva töötlemata vee kareduse 
määramiseks kasutatava vee kareduse testi komplekti või veeanalüüsi aruande mõõtühikuga!

 

4. Vajutage uuesti kerimisnuppu (ekraanil vasakpoolne nupp), ekraanil kuvatakse:

Set hardn: XX °f  (Määra karedus: XX °f)
Vajutage üles (ekraanil kesmine nupp) või alla (ekraanil parempoolne nupp) nuppu, et määrata 
sissetuleva töötlemata vee karedus.

 

5. Vajutage uuesti kerimisnuppu (ekraanil vasakpoolne nupp) ekraanil kuvatakse:

Buzzer: ON (Helisignaal: SEES)
Helisignaali lubamiseks või keelamiseks vajutage nuppu üles (ekraanil keskmine nupp) või alla 
(ekraanil parempoolne nupp).

 

6. Vajutage uuesti kerimisnuppu (ekraanil vasakpoolne nupp), ekraanil kuvatakse:

Exit (Välju)
Vajutage nuppu üles (ekraanil keskmnine nupp) või alla (ekraanil parempoolne nupp), et 
salvestada sätted NOVRAM®-i ja väljuda programmeerimise režiimist.
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HOOLDUS

 

Vaatamata seadme töökindlusele soovitame tungivalt lasta seda regulaarselt hooldada 
pädeval ja nõuetekohaselt koolitatud tehnikul. Ta suudab määrata seadmele sobiva 
hooldusintervalli, olenevalt teie konkreetsest rakendusest ja kohalikest töötingimustest. 
Regulaarse hoolduse eelised on järgmised:

- Kohalike töötingimuste regulaarne kontroll (vee kvaliteet, rõhk jne);

- Seadme seadistuste regulaarne kontroll ja reguleerimine, et tagada selle maksimaalne 
tõhusus;

- Minimeerida ootamatu rikke ohtu. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma edasimüüja 
või paigaldajaga või külastage meie veebisaiti.

 
 

RUTIINNE KONTROLL

Kasutaja peaks regulaarselt läbi viima põhikontrolli, et kontrollida, kas seade töötab õigesti, 
lähtudes järgmistest kontroll punktidest:

1. Kontrollige elektroonilise juhtpaneeli sätteid.

2. Mõõtke vee karedust enne/pärast seadet. 

3. Kontrollige juhtventiili äravoolutoru, ei tohiks olla vett (välja arvatud juhul, kui seade on 
regenereerimisel).

4. Kontrollige äravoolutoru soolvee kambri ülevoolust, veevoolu ei tohiks olla.

5. Kontrollige seadet ja selle ümbrust, ei tohiks olla veelekkeid.

 

 



MÖÖDAVIIGULE LÜLITAMINE

Aeg-ajalt võib osutuda vajalikuks seade möödaviigule lülitamine, st isoleerida see 
veejaotussüsteemist;

-  Kiireloomulise tehnilise probleemi korral

-  Kui ei ole vaja maja/rakendust töödeldud veega varustada (basseini täitmine, kastmine,...)


KOOS TEHASE MÖÖDAVIIGUGA

 
Pilt 9.a




 

TEENINDUS ASEND

1  = seadme sisselaskeventiil on AVATUD

2  = seadme väljalaskeklapp on AVATUD


Pilt 9.b






MÖÖDAVIIGU ASEND

1 = seadme sisselaske klapp on SULETUD

2 = seadme väljalaske klapp on SULETUD


Pilt 9.c


HOOLDUSASEND

1  = seadme sisselaskeventiil on AVATUD 

2  = seadme väljalaske klapp on SULETUD

 

 

FILTRI SOOL


Pilt 11




Seade vajab perioodiliseks regenereerimiseks soolvett. Soolalahus on valmistatud veest, mis 
doseeritakse automaatselt soolvee kambris ujuki abil ja filtri soolast. Kasutaja peaks jälgima, et 
soolvee kamber oleks alati filtri soolaga täidetud. Seetõttu peaks ta perioodiliselt 
kontrollima soola taset soolvee kambris ja vajadusel uuesti täitma, soola taseme alarm 
tuletab talle seda regulaarselt meelde. Soola kaane saab uuesti täitmise hõlbustamiseks 
täielikult eemaldada. Ideaalis hoitakse soolvee kambris oleva filtri soola taset 1/3 ja 2/3 vahel. 
Madalam soolvee kambri soola tase võib põhjustada ebapiisavat küllastumist soolveega, 
mille tulemuseks on pehmendus võime kaotus. Suurem filtri soola tase soolvee kambris 
võib põhjustada soolasilla moodustumist (kõva koorik või soolasillad soolvee kambris). 

Kui kahtlustate soolasilda , koputa ettevaatlikult soolvee kambri välisküljele.  Et soolasillad lahti 
murda , kasutades harja (või nüri tööriista) suruge soola ettevaatlikult, et see lahti murda . 
Võib valada soola lahustamiseks soolasild sooja veega üle.

 

 

VÄLIMUS

Seadme välimuse säilitamiseks pühkige seda lihtsalt niiske lapiga või puhastage pehme 
seebilahusega, ärge kunagi kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, ammoniaaki ega lahusteid.

 

 

FILTER MEEDIA PUHASTUSVAHEND

Teised toitevees olevad saasteained võivad põhjustada filtri  meediumi (eriti ioonvahetusvaigu) 
määrdumist, mille tulemuseks on filtreerimisvõime vähenemine. Filtri  meediumi põhjalikuks 
puhastamiseks võib perioodiliselt kasutada heakskiidetud vaigupuhastus vahendit.
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HOOLDUS

See seade on valmistatud esmaklassilisest materjalist ja kokku pandud ohututes tingimustes, et 
tagada selle puhtus ja hügieenilisus. Kui see seade on õigesti paigaldatud ja hooldatud, ei nakata 
ega saasta see teie veevarustust. Kuid nagu igas teie veejaotussüsteemi ühendatud seadmes, on 
bakterite paljunemine võimalik, eriti seisva vee korral. Seetõttu on sellel seadmel päevade 
tühistamise funktsioon, mis loputab filtrikandjat perioodiliselt automaatselt isegi siis, kui vett 
kasutatakse vähe või seda ei kasutata. Kui seadme toide katkeb pikemaks ajaks, soovitame toite 
taastumisel käivitada käsitsi täielik regenereerimine.
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