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Dziękujemy za wybór stacji do zmiękczania AquaSoftener. Przed uruchomieniem urządzenia 
prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi. 
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1. Wstęp dotyczący urządzenia 
 
 

Wielofunkcyjny regulacyjny przepływowy zawór  ( głowica sterująca) stacji AquaSoftener jest 
urządzeniem patentowym (nr patentu: ZL200420078956.5, ZL02220153.X, nr patentu 
międzynarodowego: WO 2006/007772, nr patentu tajwańskiego: M287896, nr amerykańskiej 
publikacji patentu: US2007/0074772, nr publikacji patentu Unii Europejskiej: EP1770316, nr 
japońskiej publikacji patentu: JP2007-513301, nr południowokoreańskiej publikacji patentu: 
1020070057769), przeznaczonym do systemów uzdatniania wody. 
 

  W celu zapewnienia sprawnego działania urządzenia, zalecamy 
zlecenie instalacji specjalistycznej firmie, lub konsultacje z naszymi 
technikami. 

 Wszelkie zmiany orurowania, instalacji elektrycznej itp. należy 
przeprowadzić przed uruchomieniem urządzenia. 

 Nie należy używać stacji do zmiękczania zanieczyszczonej wody lub 
takiej, której pochodzenie jest nieznane. Zmiękczona woda 
przeznaczona do spożycia powinna zawierać minimalną ilość wapnia 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia 29 marca 
2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz.U.07.61.417) wraz z późniejszymi zmianami. 

 Zmiękczona woda zawiera podwyższoną zawartość sodu. W przypadku 
konieczności stosowania diety o niskiej zawartości sodu, należy 
skonsultować się z lekarzem. 

 Zaleca się monitorować funkcjonowanie systemu na podstawie 
kontroli zmiękczonej wody. 

 Należy pamiętać o regularnym uzupełnianiu tabletek soli w zbiorniku 
na sól. Nie należy wykorzystywać w tym celu soli w stanie sypkim. 
Czystość soli w tabletce powinna wynosić conajmniej 99,5%. 

 Czynniki, które źle wpływają na funkcjonowanie stacji to: wysoka 
temperatura, wilgoć, korozja, obecność pola magnetycznego i 
intensywne wibracje. Urządzenie nie jest przeznaczone do użycia 
zewnętrznego. 

 Przenosząc urządzenie, nie należy chwytać go za zawór (głowicę) 
sterującą. Zakazane jest używanie zaworu lub głowicy jako uchwytu 
lub oparcia. 

 Stacja przeznaczona jest do użytku w temperaturze od 5°C do 45°C, 
ciśnieniu wody od 0,15 MPa  do 0,6 MPa. Niezastosowanie się do 
wskazanych zalecenie może doprowadzić do uszkodzenia głównego 
zaworu i utraty gwarancji. 

 Jeżeli ciśnienie wody jest wyższe niż 0,6 MPa, przed urządzeniem 
należy zainstalować redukcyjny zawór ciśnienia. 

 Stację należy chronić przed dostępem dzieci. 

 W wypadku jakichkolwiek uszkodzeń, do naprawy należy użyć 
wyłącznie oryginalnych części. 

 Żywotność złoża jonitowego obejmuje okres od 6 do 8 lat, zależnie od 
twardości wody 
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2. Opis urządzenia i ważniejsze funkcje 
 

 Niezawodne działanie- Działanie głowicy oparto na technologii obrotowych dysków, 
wykonanej z wysokiej jakości ceramiki, odpornych na ścieranie i korozję. 

 Funkcja manualna. Regenerację można przeprowadzić w dowolnym czasie przy użyciu 
panelu sterującego. Niektóre modele posiadają funkcję manualnego sterowania pokrętłem 
umiejscowionym na głównym zaworze. 

 Funkcja zamykania klawiatury. Panel sterujący automatycznie zamyka się po minucie 
bezczynności. Aby go otworzyć należy przez 5 sekund przytrzymać przyciski ▲ i ▼. 

 Urządzenie wyposażone jest w kolorowy wyświetlacz LED. Wyświetlacz wskazuje status 
przeprowadzanych operacji, łącznie z regeneracją. 

 Rozpoznawanie awarii prądu. Jeżeli czas trwania awarii przekroczy 3 godziny, po 
włączeniu zasilania uaktywni się ikona zegara przypominająca o konieczności ustawienia 
aktualnego czasu. Wszystkie inne parametry pozostaną zachowane. 

 Dwie opcje kontroli regeneracji. Możliwe opcje regeneracji to „odłożony – objętościowy” i 
„objętościowy”. Można je zmieniać w ustawieniach panelu sterowania. A-01 to opcja 
„odłożona – objętościowa” (zawór rozpocznie regenerację w ustawionym czasie po 
przepływie określonej ilości wody). A-02 to opcja „objętościowa” (zawór rozpocznie 
regenerację bezpośrednio po przepływie określonej ilości wody). 

 Możliwość ustawienia cyklu regeneracji według ilości dni. Bez względu na ilość wody 
ustawionej do regeneracji, proces rozpocznie się samoistnie po określonym czasie. 

 

 

3. Budowa urządzenia 
 

Stacja do zmiękczania wody AquaSoftener stanowi profesjonalne urządzenie przeznaczone do 
zmiękczania wody, składające się z osobnej kolumny ciśnieniowej wypełnionej żywicą 
jonowymienną, zbiornika na sól, do którego wsypuje się sól w tabletkach (do wytworzenia 
solanki niezbędnej do regeneracji), wewnątrz zbiornika umiejscowiona jest ponadto studnia 
na roztwór solanki do regeneracji żywicy. 
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3.1. Budowa zewnętrzna 
 

 
 

Model Głowica 

Wymiary zbiornika 
ciśnieniowego [cal] 

Objętość 
zbiornika na 

sól 

Wymiary 
zbiornika na 

sól 

Natężenie 
przepływu 

podczas płukania 
wstecznego  

 

Średnica    x  Wysokość 

AquaSoftener 500S TM.F63 10x54 145 l 87,5 x Ø46,0 14,4 l/min 

AquaSoftener 500G TM.F82B 10x54 145 l 14,4 l/min 

AquaSoftener 600S TM.F63 13x54 145 l 22,8 l/min 

AquaSoftener 600G TM.F82B 13x54 145 l 22,8 l/min 

AquaSoftener 620S TM.F.63 16x65 200 l 116,0 x Ø55,0 26,4 l/min 

AquaSoftener 620G TM.F82B 16x65 200 l 26,4 l/min 

AquaSoftener 700S2 - duplex 2x TM.F63 2x(16x65) 2x 200 l 26,4 l/min 

AquaSoftener 700G2 - duplex TM.F82A 2x(16x65) 2x 200 l 26,4 l/min 

AquaSoftener 800S4 TM.F74 24x72 300 l 88,0 x Ø78,0 71,0 l/min 

 
 
 
 
 
 
 

Zbiornik solanki 
Zbiornik ciśnieniowy 
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3.1.1. Głowica sterująca- zawór sterujący 
 

Stacje do zmiękczania wody w zależności od wielkości posiadają różne głowice sterujące 
(Poniższe Rysunki) 
 

Głowica TM.F 63 

 
 
TM.F 74 
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Głowica TM.F82A/ TM.F82B 

 
 

 
Widok panelu sterującego 
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 Objaśnienia przycisków/klawiszy: 

1. Przycisk  

 Wciśnięcie w ekranie podstawowym otwiera ustawienia zaworu; zapali się wskaźnik 

 następnie można dokonywać zmian parametrów. 

 Wciśnięcie w ekranie ustawienia zaworu umożliwi zmianę wybranego parametru; 

pokaże się wartość cyfrowa i zacznie migać wskaźnik  

 Wciśnięcie podczas ustawiania parametru sprawi, że aktualna wartość zostanie 

zapisana; wskaźnik  przestanie migać i zabrzmi dźwięk potwierdzający ustawienia. 
 

2. Przycisk  

 Wciśnięcie w ekranie podstawowym rozpocznie regenerację. 

 Po wciśnięciu regeneracji ręcznej umożliwia przejście do kolejnego etapu regeneracji. 

 Wciśnięcie w ekranie ustawienia zaworu powoduje powrót do poprzedniego menu. 

 Wciśnięcie podczas ustawiania parametru spowoduje powrót do poprzedniego menu, 
bez zapisania wartości. 
 

3. Przyciski ▲ i ▼  

 Zablokowany ekran otwiera się po przytrzymaniu przycisków▲ i ▼ przez 5 sekund. 

 Za pomocą przycisków ▲ i ▼ można poruszać się do przodu i do tyłu w menu oraz 
podczas przeglądania parametrów. 

 
 

 Objaśnienia ikon wyświetlacza: 

Symbol kluczyka – klawiatura zablokowana.   

 Symbol klucza – gdy jest podświetlony- jesteśmy w trybie ustawień .Aby wyjść z trybu 
ustawień, należy nacisnąć przycisk Powrót 

Symbol klepsydry- stan działania wraz z kolorowym paskiem z lewej strony wyświetlacza- 
urządzenie zmiękcza wodę 

Stan przepłukiwania- w zależności od rodzaju głowicy następuje ku górze, ku dołowi. 

Stan zasysania solanki oraz powolne przemywanie 

Stan uzupełniania solanki 

Szybkie przemywanie 

Zegar- aktualny czas 
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WAŻNE !!! 
 
Odblokowanie/odblokowywanie panelu głowicy: Aby odblokować klawiaturę należy 

nacisnąć jednocześnie, przytrzymać przez 5 sekund przyciski  klawisz w górę  i w dół . 

Klawiatura blokuję się samoistnie po 1 minucie bezczynności. 

 

 
W skład urządzenia AquaSoftener wchodzi: 
 

 Obudowa  zbiornika  na sól- obudowa zewnętrzna wykonana z tworzywa sztucznego 
odporna na działanie solanki, posiada wieko, szczelnie zamykające zbiornik 

 Zbiornik ciśnieniowy na żywicę/ Kolumna zmiękczająca- odporna na działania solanki i 
wody,  

 Złoże jonitowe, żywica jonowymienna- odpowiedzialne za zmiękczenie wody, 
żywotność tego złoża wynosi 15 lat 

 Dolny kosz ssawny wykonany z tworzywa sztucznego mający ponacinane wokół 
charakterystyczne mikro-otwory. Służy temu aby podczas normalnej pracy, żywica 
jonowymienna, nie dostała się do instalacji oraz, aby uchronić ją przed wypłukaniem 
umiejscowiony jest na samym spodzie rury centralnej. 

 Rura centralna wykonana z tworzywa sztucznego służy do transportu wody zarówno 
podczas normalnej pracy jak i regeneracji 

 Górny kosz ssawny, budowa i jego funkcja jest analogiczna do dolnego. Z tym, że górny 
kosz ssawny mocowany jest do głowicy za pomocą zatrzasków a w niego wprowadzona 
jest rura centralna. 

 Zbiornik solanki/ Studnia – miejsce gromadzenia wytworzonego roztworu solanki, W 
dolnej części posiada otwory doprowadzające roztwór soli, oraz zapobiegające 
przedostaniu się nierozpuszczonych kawałków tabletek solnych. 

 Pływak- odpowiedzialny jest za kontrolę poziomu roztworu solanki w zbiorniku solanki,  
Na końcu posiada zaworek solankowy, który to albo zamyka albo otwiera możliwość 
poboru solanki. Pływak posiada również funkcję ochronną, zabezpieczającą urządzenie 
przed przelaniem wody. 

 Sól w połączeniu z wodą tworzy roztwór solanki, która wykorzystywana jest do 
regeneracji złoża jonitowego. Uwaga! Należy używać tylko soli w tabletkach 
przeznaczoną do regeneracji urządzeń do uzdatniania wody o minimalnej czystości 
99,5%.  

 Głowica sterująca-  jest urządzeniem na bazie mikroprocesorów, jest odpowiedzialna 
ze prawidłową prace i sterowanie poszczególnymi etapami funkcjonowania urządzenia. 
W dalszych rozdziałach dowiemy się jak ją programować.  

 Zawór mieszający- z jego pomocą technik serwisowy EuroClean może regulować 
pożądaną twardość wody. Klient nie powinien sam dokonywać zmian w ustawieniach, 
gdyż może to spowodować pogorszenie jakości wody, za którą EuroClean nie ponosi 
wówczas odpowiedzialności.  
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4. Opis działania urządzenia 
 

Do głowicy sterującej (wejście) wpływa woda twarda – nieuzdatniona. Następnie przypływa 
ona do kolumny zmiękczacza (zbiornika ciśnieniowego) ze złożem jonitowym, gdzie jony 
wapnia (Ca) oraz magnezu (Mg) , powodujące twardość wody, zostają zamienione na  jony 
sodu. Na wylocie z urządzenia uzyskujemy wodę zmiękczoną, pozbawioną twardości. Proces 
ten jest ogólnie znany jako proces wymiany jonowej.  
 
Po przepływie określonej ilości wody dochodzi do nasycenia żywicy i konieczne jest 
przeprowadzenie regeneracji złoża jonitowego, czyli wypłukania jonów wapnia i magnezu ze 
złoża. W tym celu stosuje się wodny roztwór soli (solanka).  
Proces wytworzenie jej następuje po napełnieniu zbiornika z solą wodą i stopniowego 
rozpuszczania. Ilość solanki, którą wykorzystujemy do regeneracji jest zależna od twardości 
wody oraz zużycia wody. Jeżeli urządzenie wyprodukowało w poprzednim cyklu pracy dużą 
ilość zmiękczonej wody, czas napełniania wydłuża się, w celu przygotowania większej ilości 
solanki.  
Dla bezproblemowego przeprowadzania procesu regeneracji należy regularnie sprawdzać 
poziom soli w zbiorniku- sól jest bowiem konieczna do zapewnienia poprawnego zachodzenia 
procesu. 
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4.1.  Faza pracy urządzenia 
 

 

W fazie pracy urządzenia króćcem wlotowym głowicy sterującej doprowadzana jest woda do 
procesu zmiękczania.  Woda za pośrednictwem kosza ssawnego (górnego) doprowadzana jest 
na złoże żywicy jonowymiennej, gdzie zachodzą procesy wymiany jonowej- wymiany jonów 
wapnia i magnezu, z urządzenia woda uzdatniona za pośrednictwem rury centralnej 
odprowadzana jest do instalacji oraz mieszana z wodą surową w odpowiedniej proporcji, 
zapewniając pożądaną twardość wody.  
 

 

Podczas normalnej pracy zmiękczacza wpływa przez niego  woda twarda docierając do żywicy 
jonowymiennej. Żywica przyciąga i zatrzymuje kationy, które są odpowiedzialne za twardość 
wody (wapń Ca i magnez Mg). Po procesie wymiany jonowej, który zachodzi w złożu, ze 
zmiękczacza wypływa woda miękka. Niestety  z czasem owa żywica nasyci się kationami 
wapnia i magnezu i traci swoje właściwości. Wówczas niezbędna jest regeneracja za pomocą 
soli rozpuszczonej w wodzie tzw. solanki. Podczas pracy zmiękczania wyświetlacz pokazuje 
następujące informacje: 
 
1. aktualny czas  
2.czas rozpoczęcia regeneracji  
3.objętość wody pozostała do regeneracji w m³ 
4.bieżący przepływ kurs m³/h 
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4.2.  Faza regeneracji urządzenia 
 

Po wyczerpaniu pojemności jonowymiennej złoża, złoże musi przejść proces regeneracji. 
Regeneracja prowadzona jest roztworem soli. Złoże jest wypłukiwane wodą i solanką, 
popłuczyny odprowadzane są do kanalizacji.  
 
Regeneracja urządzenia przeprowadzana jest zawsze w kilku etapach: 
 
Regeneracja złoża odbywa się w kilku etapach.  

 Stan przepłukania-złoże jest płukane od dołu w celu rozbicia i łatwiejszego przepływu 

solanki przez żywice. Woda przepływa przez rurę centralną z góry do dołu i wówczas przez 

głowicę do kanalizacji. W tym czasie głowica zamyka dojście popłuczyn do instalacji. 

 

 Zasysanie solanki i powolne płukanie. Woda surowa miesza się z roztworem solanki i 

przepływa przez zawór i złoże jonowymienne. Solanka, która przepływa przez żywice 

regenerując ją, następnie odprowadzana jest odpływem do kanalizacji. Po tym następuje 

powolne przemywanie wodą- zapewnia to dokładne przemycie go i optymalne 

zachodzenie procesu regeneracji. Podczas tego cyklu głowica sterująca zamyka dopływ 

wody w istniejący system rur wodociągowych. W ten sposób chroni przed zanieczyszczoną 

wodą z regeneracji. 
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 Uzupełnianie solanki - napełnianie zbiornika solanki. Woda wlewa się do zbiornika z solą, 

aby przygotować roztwór solanki do następnej regeneracji.  Poziom wody w zbiorniku z 

solą regulowany jest czasem napuszczania wody. Im dłuższy czas napuszczania wody, tym 

więcej soli rozpuści się w napuszczonej wodzie. W tym celu sterownik odcina dopływ wody 

do instalacji wodnej. Dzięki temu chroni on instalację wodną przed dostaniem się do niej 

zanieczyszczonej wody z płukania urządzenia. 
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 Szybkie płukanie. Złoże jonowymienne płukane jest wodą, w celu usunięcia pozostałości 

solanki oraz ułożenie złoża. Podczas tego cyklu zawór zamyka dopływ wody w istniejących 

rur wodociągowych. W ten sposób chroni systemem przed zanieczyszczenia wody z 

regeneracji. 
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Symbole procesu regeneracji widoczne na wyświetlaczu głowicy:  
 

1. Płukanie- płukanie wsteczne złoża- w tym etapie woda surowa wpływa do zbiornika ze 
złożem filracyjnym przez głowicę sterującą.Woda przepływa rurą centralną przez złoże, płucze 
je i spulchnia- woda z popłuczyn kierowana jest do kanalizacji.  

2. Płukanie solanką i powolne przemywanie-  woda surowa wraz z solanką wpływa do 
kolumny z żywicą, powodując regenerację złoża (kationy Ca i Mg, powodujące twardość są 
wymieniane na jony sodu) i odprowadzane do kanalizacji. Po wyczerpaniu solanki, złoże 
jonowymienne płukane jest powoli wodą, co gwarantuje dokładne przemycie złoża roztworem 
solanki.  

3. Uzupełnianie wody w zbiorniku solanki- - Poziom solanki (wody w zbiorniku z solą) 
regulowany jest czasem napuszczania wody. Im dłuższy czas napuszczania wody, tym więcej 
soli rozpuści się w napuszczonej wodzie.  

4. Szybkie przemywanie- -  płukanie intensywne złoża wodą, w celu usunięcia 
pozostałości solanki oraz „ułożenie złoża”. Po przepłynięciu przez złoże, woda kierowana jest 
do góry przez rurkę centralną i do kanalizacji. Po tym etapie urządzenie przechodzi w cykl 
pracy. 
Proces regeneracji zachodzi automatycznie, w przypadku ustawienia regeneracji 
objętościowej- regeneracja nastąpi po przepływie określonej ilości twardej wody.  
 

5. Dane techniczne 
 

Parametry techniczne 

Sterowanie Stan eksploatacji 

Rodzaj sterowania objętościowe Ciśnienie 0,15~0,60 MPa 

Wejście 
transformatora 

100~240 V/50~60 Hz Temperatura wody 5~45°C 

 

Model Wlot/Wylot 
Odprowadzenie 

do kanalizacji 
Przyłącz węża 

solanki 
Maksymalna 
wydajność 

TM.F63 1“ M 1/2“ M 3/8“ M 4,5 m3 / h 

TM.F74 2“ M 1“ M 1/2“ M 10,0 m3 / h 

TM.F82 1“ M 1/2“ M 3/8“ M 3,5 m3 / h 

 Legenda: M – gwint zewnętrzny, F – gwint wewnętrzny. 
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6. Ogólne warunki instalacji 
 

Zmiękczacz powinien zostać umieszczony w pobliżu przyłącza wody wodociągowej oraz w 
pobliżu kratki kanalizacyjnej. Należy zapewnić odpowiednią lokalizację dla wygodnego 
serwisowania (przestrzeń). Urządzenie umieścić w środowisku wolnym od wysokiej 
temperatury, wilgoci, korozji, obecności pola magnetycznego i intensywnych wibracji. 
Urządzenie powinno znajdować się w środowisku, w którym nie dojdzie do uszkodzeń w 
przypadku rozszczelnienia urządzenia (zalanie pomieszczenia). 
 

 

Urządzenie nie jest przeznaczone do użycia zewnętrznego. Temperatura 
pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie wraz z orurowaniem, nie może 
spaść poniżej 5°C ani przewyższyć 45°C 

 
 

 

Urządzenie nie jest przeznaczone do użycia zewnętrznego. Temperatura 
pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie wraz z orurowaniem, nie może 
spaść poniżej 5°C ani przewyższyć 45°C 

 

 

Woda zasilająca zmiękczacz musi być wstępnie uzdatniona i wolna od 
zanieczyszczeń takich jak: piasek, muł, żelazo rozpuszczone i nierozpuszczone, 
bakterie itp. 
Zalecamy montaż przed urządzeniem filtrów wstępnych!!! ( w obudowie z 
wymiennymi wkładami filtracyjnymi lub też filtrów narurowych samo-
płuczących !! 

 
 Uzdatnianie wody zimnej i gorącej 

Przyłączyć urządzenie do rury dostarczającej wodę za wodomierzem wejściowym ( w 
przypadku zasilania wodą z sieci wodociągowej) lub za zbiornikiem hydroforowym ( własne 
ujęcie wody). W przypadku chęci czerpania wody nieuzdatnionej, należy taką możliwość 
przed urządzeniem przewidzieć.  
 

 Uzdatnianie wody zimnej i gorącej 
Dokonać podłączenia systemu do przewodu dostarczającego wodę przed źródłem 
podgrzewu wody.  
Nie jest dozwolone instalowanie urządzenia na wodzie podgrzanej, czyli za 
podgrzewaczem.  W celu zmniejszenia ryzyka przepływu zwrotnego wody gorącej do 
zmiękczacza należy przewidzieć zawór zwrotny ( pomiędzy podgrzewaczem, a 
zmiękczaczem wody). 
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7. Montaż hydrauliczny 
 

Aby urządzenie pracowało właściwie, ciśnienie wody musi wynosić od 0,15 MPa  do 0,6 Mpa. 
Jeżeli w ciągu pracy mogą występować wahania ciśnienia poza w/w zakres, należy zastosować 
reduktor ciśnienia lub hydrofor. W celu kontroli ciśnienia roboczego w uzasadnionych 
przypadkach proponujemy montaż manometrów. 
Temperatura wody w urządzeniu nie powinna przewyższać do 45°C. W przypadku zmiękczania 
wody TYLKO do podgrzania (wymiennik, piec,...) urządzeni musi być podłączone na zasilaniu, 
na wodzie zimnej.  
Za urządzeniem należy zamontować zawór zwrotny w celu zapobiegania zniszczenia 
urządzenia gorącą wodą. 
 
W celu zapewnienia dogodnego serwisowania urządzenia, zalecamy instalację według 
następującego schematu: do orurowania podłączone są trzy zawory kulowe. Zawór B 
podłączony jest do rury wylotowej zaworu sterującego. Zawór C podłączony jest na wlocie. 
Aby umożliwić odłączenie urządzenia (np. w czasie serwisowania), instaluje się zawór A jako 
mostek. Podczas standardowej eksploatacji zawór B i C są otwarte, natomiast A jest zamknięty. 
Podczas serwisowania A jest otwarty, natomiast B i C są zamknięte. 
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  Jeżeli podczas instalacji lutowana jest miedź, należy ukończyć ten proces 
przed podłączeniem orurowania do zaworu. Plastikowe orurowanie 
mogłoby ulec uszkodzeniu. 

 Orurowanie wychodzące i wchodzące należy wzmocnić za pomocą  
uchwytów, żeby nie obciążać kształtek. 

 

 

 Przykład podłączenia urządzeń pracujących w systemach wielozbiornikowych, duplex 
triplex 
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8. Montaż przyłączy 
 

Zaleca się używać orurowania PPR lub twardego PCV. Podczas montażu plastikowych kształtek 
należy uważać, żeby nie uszkodzić gwintu. Orurowanie wychodzące i wchodzące należy 
wzmocnić za pomocą  uchwytów, żeby nie obciążać kształtek. Unikać łączenia miedzi i stali 
ocynkowanej, gdyż połączenie w/w materiałów może prowadzić do powstania korozji 
elektrochemicznej. 
 

 

8.1. Podłączenie węża odprowadzającego 
wodę 
 

 Do uchwytu (kształtki) węża odprowadzającego wodę 
piorącą należy zainstalować osłonę przepływu. 

 Dokręcić uchwyt. 

 Węża podłączyć w sposób przedstawiony na ilustracji.  
 

  Odprowadzenie popłuczyn do kanalizacji musi być dostosowane do 
natężenia przepływu wody w czasie płukania wstecznego urządzenia! 

 
 

8.2. Podłączenie urządzeń elektronicznych 
 

 Podłączyć źródło zasilania do złącza umieszczonego na zaworze sterującym. 

 Podłączyć źródło zasilania do wtyczki 240V/50Hz. 
 

  Niepoprawna instalacja wielofunkcyjnego przepływowego zaworu 
może spowodować utratę gwarancji. 

 Wszelkie prace inżynierskie, elektryczne oraz hydrauliczne muszą być 
przeprowadzane przez specjalistę. 

 Optymalne ciśnienie wody na wejściu urządzenia wynosi od 0,15 MPa 
do 0,6 MPa. Jeżeli ciśnienie wody jest wyższe niż 0,6 MPa, przed 
zaworem głównym należy zainstalować redukcyjny zawór ciśnienia. 

 Instalując zawór redukcyjny, należy zachować szczególną ostrożność. 
Zalecane jest używanie oryginalnych części. 

 Zaleca się używać orurowania PPR lub twardego PCV. 

 Wszystkie instalacje muszą być szczelne.  
 

 

9. Rozpakowanie urządzenia 
 

Ze względu na wagę należy urządzenie rozpakować bardzo ostrożnie. Dostawa składa się z 
kilku elementów. Osobno zbiornik ciśnieniowy na złoże jonowymienne, zbiornik solanki, 
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żywica jonowymienna, głowica sterująca, zestaw startowy tabletek solnych w ilości 100 kg na 
kolumnę. Wszystkie elementy należy sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń w trakcie 
transportu, sprawdzić zawartość opakowania według spisu elementów. 
 
 

10. Instalacja urządzenia- informacje ogólne 
 

Czynności przed instalacją urządzenia: 
 

 sprawdzenie lokalnych warunków hydraulicznych 

 dokonanie wyboru najlepszego, prawidłowego i bezpiecznego  miejsca instalacji 
urządzenia  

 ostrożne rozpakowanie urządzenia, sprawdzenie zawartości opakowania 

 montaż przyłączy doprowadzających i odprowadzających wode 

 wykonanie poprawnego podłączenia urządzenia do sieci wodociągowej 

 podłączenie węża płukania, odprowadzenie wody do kratki kanalizacyjnej 

 odpowietrzenie instalacji, napełnienie wodą 

 bezpieczne i poprawne podłączenie elektryczne urządzenia 

 uruchomienie zmiękczacza wg instrukcji, ustawienia 

 

11. Panel sterowania- funkcje przycisków 
 

 
  

W stanie użytku na ekranie z częstotliwością dziesięciu sekund wyświetlane będą następujące dane: 
1) zrównoważona pojemność urządzenia (parametr ilustrowany jest za pomocą znaków 

graficznych): np. 10,18m3,  
2) aktualny przepływ (brak jednostek): np. 3,46 oznacza aktualny przepływ 3,46 m3/h, 
3) aktualny czas: np. 12:20, 
4) czas regeneracji (znak zegara nie pojawia się, kiedy aktywny jest tryb bezzwłocznego 

uruchamiania) – np. 02:00. 
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Przykład: regulator w „odłożonym objętościowym“ trybie; w stanie używania, na ekranie 
wyświetlają się następujące dane: 
 

 
 

1. Cyfrowy znak 10,18 (klepsydra) i kolorowy pasek z dynamicznym wskazywaniem, które 
oznacza, że zawór jest w użyciu. Wydajność urządzenia to 10,18 m3. 

2. Cyfrowy znak 3,46 (klepsydra) i kolorowy pasek z dynamicznym wskazywaniem, które 
oznacza, że zawór jest w użyciu. Wydajność urządzenia to 3,46 m3. 
(Ta informacja nie pojawia się, jeżeli zawór funkcjonuje w trybie objętościowym.) Kolorowy 
pasek z dynamicznym wskazywaniem informuje, że zawór znajduje się w stanie działania. 
Czas uruchomienia regeneracji to 02:00. 
 
 
 

 Kolorowe paski migające w lewej części ekranu, dynamicznie informują o 
działaniu urządzenia. Jeżeli nie migają, system znajduje się w stanie 
regeneracji. 

 
Przykład odczytu znaczenia parametrów na wyświetlaczu. 
 

Wyświetli się 
Opis Notatki 

Znaki Grafika 

12:20  Aktualny czas to 12:20 ´: ´ miga 

A-01(02)  A-01 typ odłożonej regeneracji, A-02 typ 
natychmiastowej regeneracji 

 

02:00  Czas uruchomienia regeneracji 2:00 ´: ´ nie miga, 
regeneracja 
natychmiastowa nie 
posiada tej funkcji 

12.08 m3 
 

Stan działania – pozostała objętość wody 
do przepłukania = 12,08 m3 

 

2-10M 
 

Stan przepłukiwania – do ukończenia 
pozostało 10 minut 

 

3-50M 
 

Stan zasysania solanki oraz powolnego 
przemywania – do końca pozostało 50 
minut 

 

4-05M 
 

Stan uzupełniania solanki – do końca 
pozostało 5 minut 

 

5-08M 
 

Stan szybkiego przemywania – do końca 
pozostało 8 minut 

 

H-30  Maksymalny interwał regeneracji  
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4. Przycisk  

 Wciśnięcie w ekranie podstawowym otwiera ustawienia zaworu; zapali się wskaźnik  
następnie można dokonywać zmian parametrów. 

 Wciśnięcie w ekranie ustawienia zaworu umożliwi zmianę wybranego parametru; pokaże się 

wartość cyfrowa i zacznie migać wskaźnik  

 Wciśnięcie podczas ustawiania parametru sprawi, że aktualna wartość zostanie zapisana; 

wskaźnik  przestanie migać i zabrzmi dźwięk potwierdzający ustawienia. 

5. Przycisk  

 Wciśnięcie w ekranie podstawowym rozpocznie regenerację. 

 Wciśnięcie w ekranie ustawienia zaworu powoduje powrót do poprzedniego menu. 

 Wciśnięcie podczas ustawiania parametru spowoduje powrót do poprzedniego menu, bez 
zapisania wartości. 

6. Przyciski ▲ i ▼  

 Zablokowany ekran otwiera się po przytrzymaniu przycisków▲ i ▼ przez 5 sekund. 

 Za pomocą przycisków ▲ i ▼ można poruszać się do przodu i do tyłu w menu oraz podczas 
przeglądania parametrów. 

 

12. Uruchomienie urządzenia 
 

1. Instalację urządzenia należy przeprowadzić w bliskości zaworu wejściowego (zawór A, patrz 
rysunek); następnie urządzenie podłączyć do prądu. 

2. Przekręcić by-pass znajdujący się z tyłu urządzenia do pozycji „PASS WAY”. 
3. Otworzyć wejściowy zawór B. 
4. Powoli ustawić by-pass do 1/4 zasięgu (pozycja 10 – 11 godz.); do urządzenia zacznie wlewać się 

woda. 
5. Gdy strumień wody zatrzyma się, należy przekręcić zawór do pozycji „IN SERV“. 
6. Otworzyć wyjściowy zawór C. Gdy z orurowania ujdzie powietrze, należy zamknąć zawór 

wyjściowy i sprawdzić jego szczelność. W przypadku odkrycia nieszczelności, należy je usunąć. 
7. Ustawić parametry zaworu sterującego według instrukcji. 

8. Za pomocą przycisku  uruchomić regenerację.  
9. Po zakończeniu regeneracji do urządzenia należy wsypać sól. 
 

  Jeśli woda do urządzenia zostanie wpuszczona zbyt szybko zmiękczacz 
żywicy może zostać uszkodzony. 

 Zbiornik z solanką można uzupełniać wyłącznie solą w tabletkach 
przeznaczoną do regeneracji urządzeń do uzdatniania wody o 
minimalnej czystości 99,5%. Używanie innego typu soli jest zabronione. 
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13. Przewodnik serwisowy 
 

Problem Przyczyna Naprawa 

1. AquaSoftener nie 
uruchamia regeneracji 

A. Urządzenie nie jest 
podłączone do prądu. 
B. Źle ustawiona pojemność 
urządzenia. 
C. Uszkodzony zawór 
główny. 

A. Sprawdzić stan przewodu 
zasilającego (bezpieczniki, 
wtyczki, wyłączniki itd.). 
B. Przelicznie objętości 
urządzenia oraz ustawienie 
prawidłowej wartości. 
C. Sprawdzenie lub wymiana 
zaworu sterującego. 

2. AquaSoftener nie 
zmiękcza wody 

A. W pojemniku na solankę 
brakuje soli. 
B. Do pojemnika z solanką 
nie jest dostarczana 
odpowiednia ilość wody. 
 

A. Sprawdzić stan soli w 
zbiorniku. 
B. Sprawdzić czas dopływu 
wody do zbiornika z solanką. 

3. Solanka nie jest zasysana A. Zbyt niskie ciśnienie na 
wejściu. 
B. Zablokowana rura 
dostarczająca solankę. 
C. Nieszczelność orurowania 
dostarczającego solankę. 

A. Podwyższenie ciśnienia 
wejściowego. 
B. Sprawdzenie orurowania 
oraz usunięcie nieczystości. 
C. Sprawdzenia stanu 
orurowania. 

4. Zbyt wysoki poziom wody 
w zbiorniku na solankę 

A. Zbyt wysokie ciśnienie na 
wejściu. 
B. Zbyt duża ilość wody w 
zbiorniku z solanką (po 
zassaniu solanki). 
 

A. Instalacja zaworu 
redukującego ciśnienie przed 
urządzeniem. 
B. Sprawdzenie 
przepustowości 
wtryskiwacza oraz rury 
zasysającej solankę. 

5. Wyciekająca żywica z 
orurowania wyjściowego 

A. Uszkodzenie sitka. A. Wymiana sitka. 

6. Nieustannie wyciekająca 
woda piorąca 

A. Brak napięcia zasilającego 
podczas przemywania lub 
szybkiego płukania. 

A. Zamknąć wejściowy i 
wyjściowy zawór. Po 
odzyskaniu napięcia 
otworzyć zawory. 

7. Stacja podaje twardą 
wodę, poziom soli nie 
zmniejsza się 

A. W zbiorniku solanki 
powstał złóg solny 
B. Woda nie przechodzi 
przez urządzenia ( by-pass) 

A. Usunąć złóg solny 
B. Ustawić zawór w postaci 
(service) 

 


