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Попълнете по-долу за справки в бъдеще 

ИНСТАЛАЦИОННА КАРТА 

Фабричен номер:  _______________________________________  

Модел:  ________________________________________________  

Твърдост на водата на входа:  _____________________________  

Твърдост на водата на изхода:  ____________________________  

Водно налягане на входа: ________________________________  

Дата на инсталация: _____________________________________  

Име на фирмата:  ________________________________________  

Име на техника: _________________________________________  

Телефон:  ______________________________________________  
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ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

Преди да започнете инсталацията на омекотителя за вода, препоръчваме ви внимателно да 

прочетете това ръководство и да спазвате дадените инструкции. Ще откриете важна 
информация за безопасност, инсталация, употреба и поддръжка на продукта. Конкретният 

продукт, който сте закупили, може да се различава от снимките/илюстрациите в това 

Ръководство. 

 

Неспазването на инструкциите може да доведе до персонално нараняване или повреда на 

устройството или имуществото. Ще се радвате на дългогодишна и безпроблемна работа на 

омекотителя за вода, само ако е правилно инсталиран, пуснат в експлоатация и поддържан. 

 

Омекотителят за вода е предназначен за „омекотяване на водата”, което означава, че той 

ще отстранява твърдите минерали; това не означава, че той непременно ще отстранява 

съдържащите се във водата замърсители. Омекотителят за вода не пречиства замърсена 

вода, нито я прави безопасна за пиене! 
 

Инсталацията на омекотителя за вода трябва да се извършва само от правоспособен техник, 

запознат с действащите нормативи. Всички ВиК и Ел свързвания трябва да се извършат в 

съответствие с действащите нормативи. 
 

Преди да монтирате омекотителя за вода, проверете дали няма видими външни повреди; 

не започвайте монтажа, ако има повреди. 

 

При транспортиране на омекотителя за вода използвайте ръчна количка. За да 

предотвратите инцидент или нараняване, не окачвайте омекотителя за вода през рамо. Не 

оставяйте омекотителя за вода на една страна. 

 

Пазете това Ръководство, за да могат новите потребители да се запознаят със 

съдържанието му. 

 

Омекотителят за вода е проектиран и произведен в съответствие със съвременните 
изисквания и наредби за безопасност. Ремонти от некомпетентни лица могат да 

предизвикат непредвидими опасности за ползвателя, за които производителят не носи 

никаква отговорност. Затова ремонтите трябва да се извършват само от компетентни 

техници, запознати и обучавани за работа с продукта. 
 

По отношение опазването на околната среда, този омекотител трябва да се изхвърля в 

съответствие с Изискванията за отпадъчни електрически и електронни уреди. За 

подходящото рециклиране на този омекотител за вода направете справка в 
държавните/общинските разпоредби. 
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РАБОТНИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ 

 

 

РАБОТНО НАЛЯГАНЕ: мин. 1,4 / макс. 8,3 бара 

- Уредът е проектиран да работи оптимално при налягане 3 бара (+/- ½ бар); ако се 
експлоатира при по-високо или по-ниско работно налягане, могат да се появят неблаоприятни ефекти. 

- Редовно проверявайте водното налягане.  

- Не забравяйте, че през нощта водното налягане може да бъде значително по-високо 

отколкото през деня. 
- Ако е необходимо, монтирайте един редуцирвентил преди омекотителя за вода. 

 

 

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: мин. 2 / макс. 48 °C 
- Не инсталирайте омекотител за вода в среда, където е вероятно да се получат много 

високи температури (напр. котелно отделение без вентилация) или температури на 

замръзване. 

- Омекотителят за вода не трябва да бъде изложен на атмосферни влияния, като пряка 
слънчева светлина или атмосферна влага / валежи. 

- Не инсталирайте омекотител за вода прекалено близо до воден нагревател; трябва 

да има поне 3 m тръба между изхода на омекотителя за вода и входа на водния 

нагревател; водните нагреватели понякога излъчват топлина обратно към 
тръбопровода за студената вода в регулиращия вентил; винаги монтирайте 

контролен вентил на изхода на омекотителя за вода. 

 

 

ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ: 230V-50Hz 

- Този омекотител за вода работи само при 24VAC; той е снабден с трансформатор 

230/24V-50Hz; използвайте го винаги в комбинация с доставения трансформатор. 

- Проверете дали сте включили трансформатора в електрическия извод, който трябва 
да бъде инсталиран на сухо място, с подходящи параметри и защита против ток на 

претоварване. 
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МОНТАЖ 
 
 

ПРОВЕРКА НА СЪДЪРЖАНИЕТО 

 
���� Конкретните части, които сте закупили, може да 

се различават от снимките/илюстрациите в това 

Ръководство! 
���� За улеснение на транспортирането и монтажа, 

омекотителната смола НЕ се намира в резервоара за 

смола, а се доставя в отделни торби по 25 kg; тя 

трябва да бъде поставена на място, след определяне 

местоположението на резервоара за смола. 

Проверете съдържанието на системата като използвате 
„Преглед на компонентите” в края на това Ръководство. 
Идентифицирайте и разположете различните 
компоненти, за да се улесни монтажа. 

 

ПРОМЕНЛИВА ДУПЛЕКСНА СИСТЕМА 

 
Дуплексната Еко ПРОМЕНЛИВА система се състои от 2 
Симплексни Еко системи (Главна и Подчинена), които: 
- Ползват общо електронно контролно табло, 
монтирано на Главния клапан/система; 
- Са хидравлично монтирани – паралелно, 
- Са взаимосвързани електронно чрез кабел 

InterConnect, 
- Имат един обикновено затворен мембранен вентил, 

задействан от соленоид (т.н. Работен вентил) в 
изхода на всяка Симплексна система; и двата 
Работни вентила се управляват от електронното 
контролно табло на Главния клапан/система и се 
активират алтернативно по време на работния 
цикъл за да отворят изхода на съответната 
Симплексна система. 

И двете Симплексни системи използват 1 общ 
резервоар за солен разтвор, който има 2 клапана на 
солния разтвор.  

При нормални условия работи само една от двете 
Симплекс- системи, а втората се регенерира или е в 
стенд-бай. Когато първата Симплекс-система започне 
регенерация, другата Симплекс-система минава в 
работен режим, осигурявайки непрекъснато подаване 
на преработена вода. В случай на спиране на тока и 
двата Работни вентила биват деактивирани, т.е., затваря 
се изхода и на двете Симплекс-системи, за да се 
прекрати достъпа на вода (евентуално твърда вода) до 
устройството. 

 

ПАРАЛЕЛНА ДУПЛЕКС/ТРИПЛЕКСНА СИСТЕМА 

 
Еко ПАРАЛЕЛНА Дуплекс/Триплекс система се състои от 
2/3 Симплекс Еко системи, които: 
- Са хидравлично монтирани – паралелно, 
- Са взаимосвързани електронно чрез кабел 

InterConnect, 
 

- Имат един обикновено отворен мембранен вентил, 
задействан от соленоид (т.н. Работен вентил) в 
изхода на всяка Симплексна система; този Работен 
вентил се управлява от електронния таймер на 
Симплексната система и се активира по време на 
цикъл регенерация за да се затвори стандартната 
позиция на регулиращия вентил  

- „байпас на твърдата вода по време на 
регенерация”. 

Освен това, при Дуплекс-система, и двете Симплекс- 
системи използват 1 общ резервоар за солен разтвор, 
който има 2 клапана на солния разтвор.  

При нормални условия работят всички Симплекс-
системи, удвоявайки/утроявайки дебита. Когато едната 
Симплекс-система започне регенерация, статусът й 
незабавно се съобщава на другата Симплекс-система(и) 
чрез кабел(и) InterConnect, че другата Симплекс-
система(и) минава в работен режим, осигурявайки 
непрекъснато подаване на преработена вода. В случай 
на спиране на тока всички Работни вентили биват 
деактивирани, т.е., оттваря се изхода на всички 
Симплекс-системи, за да се гарантира непрекъснато 
подаване на вода. 

За правилен монтаж, повторете отделните етапи на 
монтажа до окончателния монтаж и правилно 
позициониране на всички Симплекс- системи. 

В случай на големи инсталации с голямо потребление на 
преработена вода, могат лесно да се монтират 2 и 
повече Дуплекс- системи паралелно хидравлично, за да 
удвояват/утроят/... скоростта на потока и 
омекотителната способност. 

 

ЗАРЕЖДАНЕ НА СМОЛАТА 

1. Преместете резервоара за смолата на правилната 
монтажна позиция; поставете го на плоска и равна 
повърхност. Предвидете достатъчно място за 
работа. 

2. Поставете възходящата тръба права и в центъра на 
резервоара за смолата; запушете горната част на 
възходящата тръба с лепинка или чиста кърпа, за да 
не влиза смола в тръбата. 

3. Добавете вода в резервоара за смолата до височина 
±30 cm от дъното; тази вода ще предпазва дъното 
на танка и дъното на дистрибутора по време на 
напълването на резервоара за смолата. 

4. Поставете фуния в отвора на резервоара за смолата 
и напълнете със смола. 

5. Промийте отвора на резервоара за смола за да 
отстраните остатъци от смола от резбата. 

6. Отпушете горната част на възходящата тръба. 
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МОНТАЖ 
 
 

 

РЕГУЛИРАЩ ВЕНТИЛ 

 
7. Проверете дали O-пръстена на вложката на 

възходящата тръба и O-пръстена на резервоара 
(около резбата на регулиращия вентил) са в 
правилно положение. 

8. Завийте горния дистрибутор върху регулиращия 
 вентил. 
9. Смажете резбата на резервоара за смола, горната 
част на възходящата тръба и O-пръстена със силиконова 
смазка. 
10. Наведете регулиращия вентил право надолу над 

възходящата тръба, докато възходящата тръба бъде 
правилно поместена във вложката; след това я 
натиснете силно надолу и я завинтете в резервоара 
за смолата. 

 

РЕЗЕРВОАР ЗА СОЛЕН РАЗТВОР 

 

Фотос 1 

 
11. Преместете резервоара за солния разтвор на 

правилната монтажна позиция; поставете го на 
плоска и равна повърхност. Предвидете достатъчно 
място за работа. 

12. Свалете капака от резервоара за солния разтвор. 
13. Прекарайте поли-тръбата от клапана на солния 

разтвор през отвора на стената на резервоара за 
солния разтвор извън резервоара. 

14. Поставете поли-тръбата в работещото под налягане 
съединение на солния тръбопровод с регулиращия 
вентил (�); затегнете гайката. 

15. Добавете вода в резервоара за солния разтвор до 
височина ±10 cm от дъното. 

16. Добавете сол в резервоара за солния разтвор. 
17. Поставете капака върху резервоара за солния 

разтвор. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Страница 7 

ИНСТАЛАЦИЯ 
 
 

ВХОД И ИЗХОД 

� Проверете водното налягане в мястото на 

монтажа на омекотителя за вода, налягането не 

трябва никога да надвишава 8,3 бара. 

� В случай на висока концентрация на нечисти 

примеси в постъпващата вода, препоръчваме да се 

инсталира седиментен филтър пред омекотителя. 
� Настоятелно препоръчваме да се използват 

гъвкави маркучи за свързване на омекотителя за вода 

към водната инсталация; използвайте маркучи  

с голям диаметър, за да се намалят загубите на 

налягане 
� Настоятелно препоръчваме да се инсталира 

байпасна система (не включена при този продукт!), за 

да се изолира омекотителя за вода от водната 

инсталация в случай на ремонт. Тя дава възможност 

да се изключи водата към омекоти-теля, като 

напълно се запази подаването на вода (необработена) 

към потребителя. 
� В случай на Дуплекс/Триплекс-система, 

настоятелно препоръчваме да се запазят входящите 

и изходящите тръбопроводи към всички Симплекс- 

системи колкото е възможно по-еднакви; по този 

начин общият воден поток ще бъде поравно и 

равномерно разпределен към различните Симплекс- 

системи. 

 

СИМПЛЕКС  
с фабричен байпас (по заявка) 

 

Фотос 2 

1111 = главен водопровод (твърда/непреработена вода) 
2222 = омекотител за вода, вход (непреработена вода) 
3333= омекотител за вода, изход (преработена вода) 
4444 = устройство (преработена вода) 

1. Навийте фабричния байпас в изводите 
навътре/навън на регулиращия вентил (2 &3); не 
забравяйте да монтирате уплътненията на 
набивките. Затегнете здраво гайките на ръка. 

2. Навийте съединението с гайките на фабричния 
байпас (1&4); не забравяйте уплътненията на 
набивките. Затегнете здраво гайките на ръка. 

3. Свържете главния водопровод към адаптера на 
входния отвор на фабричния байпас (1). 

4. Свържете устройството към адаптера на изходния 
отвор на фабричния байпас (4) 

 

СИМПЛЕКС  
с 3-клапанен байпас (не включен) 

 

Фотос 3 

1111 = Вход на омекотителя (твърда/непреработена вода) 
2222 = Изход на омекотителя (преработена вода 

1. Монтирайте 3-клапанната байпасна система. 
 

 
2. Навийте съединението с гайките на изхода и входа 

на регулиращия вентил (1&2); поставете 
уплътненията на набивките. Затегнете здраво 
гайките на ръка. 

3. Свържете входния IN-клапан на 3-клапан-ната 
байпасна система към адаптера на входа (1) на 
регулиращия вентил. 

4. Свържете изходящия OUT- клапан на 3-клапанната 
байпасна система към адаптера на изхода (2) на 
регулиращия вентил. 

5. Свържете водопровода към входа на 3-клапанната 
байпасна система. 

6. Свържете устройството към изхода на 3-
клапанната байпасна система. 
 

ДУПЛЕКС ПРОМЕНЛИВ  
с многоклапанна байпасна система 

(не  включен) 

 

Фотос 4 

 
1111   Вход на омекотителя (твърда/ непреработена вода) 
2222 Изход на омекотителя (преработена вода) 
3333 Работен вентил 
1. Монтирайте многоклапанната байпасна система; 

включете външния потокомер (с 1” мъжко BSP 
свързване навътре/навън) в изходящата линия 
(преработена вода); не забравяйте: 

• Да се съобразите с посоката на потока (виж 
посоката на стрелката отстрани на потокомера); 

• Да я монтирате след събирането в една точка на 
външните линии, идващи от двете Симплекс-
системи. 

2. Завийте съединението с гайките на отворите 
вход/изход на регулиращия вентил (1&2); не 
забравяйте уплътненията на набивките. Затегнете 
здраво гайките на ръка. 

3. Завийте работния вентил (3) върху адаптера (2) на 
изхода на регулиращия вентил; проверете посоката 
на потока (вижте стрелката на дъното на работния 
вентил); използвайте подходящ уплътнител. 

4. Свържете клапана IN от байпасната система към 
входния адаптер регулиращия вентил (1). 

5. Свържете клапана OUT към работния вентил (3). 
6. Повторете етапи 2-5 за двете Симплекс-системи. 
7. Свържете главния водопровод към входа на 

многоклапанната байпасна система. 
8. Свържете устройството към изхода на 

многоклапанната байпасна система. 
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ИНСТАЛАЦИЯ 
 

ДУПЛЕКС/ТРИПЛЕКС ПАРАЛЕЛНА  
с многоклапанен байпас (не  включен) 

 

Фотос 5 

 
1111  Вход на омекотителя (твърда/ непреработена 
вода) 
2222 Изход на омекотителя (преработена вода) 
3333 Работен вентил 

 
1. Монтирайте многоклапанната байпасна система. 
2. Навийте съединението с гайките на отворите 

вход/изход на регулиращия вентил (1&2); не 
забравяйте уплътненията на набивките. Затегнете 
здраво гайките на ръка. 

3. Навийте работния вентил (3) върху адаптера (2) 
на изхода на регулиращия вентил; проверете 
посоката на потока (вижте стрелката на дъното на 
работния вентил); използвайте подходящ 
уплътнител. 

4. Свържете клапана IN от байпасната система към 
входния адаптер регулиращия вентил (1). 

5. Свържете клапана OUT към работния вентил (3). 
6. Повторете етапи 2-5 за двете Симплекс-системи. 
7. Свържете главния водопровод към входа на 

многоклапанната байпасна система. 
8. Свържете устройството към изхода на 

многоклапанната байпасна система. 
 

КВАДРИПЛЕКС ПАРАЛЕЛНА  
с многоклапанен байпас (не включен) 

 
 

Фотос 6 

 
 
 

ОСУШАВАНЕ 

 
���� препоръчваме да се използват вертикални тръби 

със сифон. 

���� За да предотвратите обратния поток от 

канализацията към омекотителя, винаги 

проверявайте дали има въздушен луфт между края 

на отводнителния тръбопровод и самата 

канализационна инсталация; правилото е луфтът 

да е минимум 2 пъти по-голям от диаметъра на 

отводнителния тръбопровод. 

���� Винаги използвайте отделни отводнителни 

тръбопроводи за регулиращия вентил (за 

изсмукване на водата за промиване) и преливане на 

омекотителя. 

���� Прекарайте отводнителните тръбопроводи по 

такъв начин, че да се сведат до минимум загубите 

от налягане; избягвайте извивките и ненужните 

повдигания. 

���� Проверете дали канализацията е подходяща за 

дебита на промивната вода на омекотителя. 

 

 

Фотос 7 

 
1. Свържете една 13 mm тръбичка към дренажното 

коляно на регулиращия вентил (1); закрепете го със 
скоба; 
2. Издърпайте отводнителния тръбопровод към 
канализационната инсталация и го свържете с 
вертикалната тръба за осигуряване на достатъчен 
въздушен луфт. Отводнителният тръбопровод 
работи под налягане, затова може да бъде 
монтиран по-високо от омекотителя за вода. 

3. Свържете една 13 mm тръбичка към преливното 
коляно, намиращо се на задната страна на 
омекотителя за вода; закрепете го със скоба.  

4. Издърпайте отводнителния тръбопровод към 
канализационната инсталация и го свържете с 
вертикалната тръба за осигуряване на достатъчен 
въздушен луфт. Отводнителният тръбопровод НЕ 
работи под налягане, затова НЕ може да бъде 
монтиран по-високо от омекотителя за вода 

5. В случай на Дуплексна/Триплексна система, 
повторете етапи 1-4 за всички Симплекс- системи. 

 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЧАСТ 

 

Фотос 8 

 
1. Включете извода на трансформатора в контакта на 

омекотителя; затегнете съд скоби. 
2. Поставете трансформатора в електрическия 

контакт. 
 

РАБОТНИ КЛАПАНИ 

 

Фотос 9 

 
1. В случай на Дуплекс/Триплекс Паралелна система: 

включете DIN- щепсела на свързващия кабел на 
Работния клапан кабела InterConnect в DIN- контакта 
на гърба на електронния таймер на съответния 
регулиращ вентил (1). 

 

КАБЕЛ INTERCONNECT 

 

Фотос 10 

 
1. В случай на Дуплекс Променлив: свържете 

регулиращите вентили чрез кабела InterConnect; 
просто включете DIN- щепселите на кабела 
InterConnect в DIN- контактите на гърба на 
електронния таймер на всеки регулиращ вентил 
(1). 
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СТАРТИРАНЕ 
 

СЪЗДАВАНЕ НА НАЛЯГАНЕ 

 
1. Поставете байпасната система в позиция 'байпас': 
2. Проверете дали електронният контролер(и) на 

омекотителя за вода е включен /режим 'in service'/.  
3. Отворете главния водопровод. 
4. Отворете крана за студената обработена вода близо 

до омекотителя и пуснете водата да тече няколко 
минути, докато се отмият всички чужди частици, 
попаднали в резултат на инсталацията; затворете 
крана. 

5. Бавно херметизирайте омекотителя за вода, като го 
включите да работи: 
1. Затворете клапан 'БАЙПАС'; 
2. Отворете клапан 'OUT' /навън/; 
3. Отворете бавно Клапан 'IN' /навътре/. 

• След 2-3 минути, отворете крана за студената 
обработена вода близо до омекотителя и пуснете 
водата да тече няколко минути, докато излезе 
целия въздух от инсталацията; затворете крана. 

• Проверете омекотителя и всички хидравлични 
съединения за течове. 

• В случай на: 
Система Дуплекс/Триплекс Паралел, повторете 
етапи 5-7 за всички Симплекс системи. 
Система Дуплекс Променлив, повторете етап 5 за 
Подчинената система. 
 

Фотос 11 

 
1111 =Автоматично задвижване = обикновено 
затворен 
2222 = Ръчно задвижване = обикновено отворен 
 
Обикновено затвореният Работен клапан в изхода 
на всяка Симплекс система се отваря само когато 
съответната система е в работен режим. За да се 
отвори ръчно обикновено затворения Работен 
клапан по време на създаване на налягане, просто 
завъртете бялата соленоидна намотка обратно на 
часовниковата стрелка. 
 

ЕЛЕКТРОННО КОНТРОЛНО ТАБЛО 
 

• Програмирайте електронния контролер. 
• В случай на Система Дуплекс/Триплекс Паралел: 

повторете етап 9 за всички Симплекс системи. 
 

РЕГУЛИРАНЕ ОСТАТЪЧНАТА ТВЪРДОСТ 
 
ЧРЕЗ РЕГУЛИРАЩИЯ ВЕНТИЛ 
 

Фотос 12 

 
11. Регулирайте остатъчната твърдост на водата, 

излизаща от омекотителя с регулиращия винт, 
намиращ се отдясно на регулиращия вентил: 

• За да повишите остатъчната твърдост: завъртете 
винта обратно на часовниковата стрелка. 

• За да понижите остатъчната твърдост: завъртете 
винта по часовниковата стрелка 
 

 
 

ЧРЕЗ ФАБРИЧНИЯ БАЙПАС (по поръчка) 
 

Фотос 13 

 
11. Регулирайте остатъчната твърдост на водата, 

излизаща от омекотителя с регулиращия винт, 
намиращ се в „изходящия” вентил на фабричния 
байпас: 

• За да повишите остатъчната твърдост: завъртете 
винта обратно на часовниковата стрелка. 

• За да понижите остатъчната твърдост: завъртете 
винта по часовниковата стрелка 

 
ВЪЗБУЖДАНЕ НА РЕГЕНЕРАЦИЯ 

 
12. Задействайте регенерация ръчно чрез 

няколкократно натискане на бутона „Scroll”/ 
”Разлистване”, докато на дисплея се изпише 

 
Regen in 10 sec /Реген след 10 сек/ 

 
13. Оставете омекотителя за вода в това положение; 

таймерът за обратно броене ще отброи до 0 сек и 
ще започне регенерация; за пестене на време 
можете да прескочите или преждевременно 
прекратите втория цикъл на регенерацията, с 
натискане на бутона „Scroll” веднъж, щом дисплеят 
покаже, че системата е във 2-ра позиция на 
регенерация. 

14. В случай на: 
• Система Дуплекс/Триплекс Паралел, повторете 

етапи 5-7 за всички Симплекс системи. 
• Система Дуплекс Променлив, повторете етап 5 за 

Подчинената система. 
 

  СВЪРЗВАЩ КАБЕЛ(И)   

 

Фотос 10 

 
 
15. В случай на Система Дуплекс/Триплекс Паралел: 

свържете регулиращите вентили чрез кабела 
InterConnect; просто включете DIN- щепселите на 
кабела InterConnect в DIN- контактите на гърба на 
електронния таймер на всеки регулиращ вентил (1). 
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ЕЛЕКТРОННО КОНТРОЛНО ТАБЛО 
 

 

Фотос 14 

 
Символ Бутон Функция  

�� Scroll 
/Разлистване 

Преместване до другия 

параметър 

� UP /Нагоре Увеличаване стойността на 

параметъра 

� Down 
/Надолу 

Намаляване стойността на 

параметъра 

 

Включване на електрическа енергия  

След включването на електрическа енергия на 
дисплея ще се покаже инсталираната версия на 
софтуеърната програма. 
 

EZRSDg EZ Rot0.8 

 
След 5сек. автоматично ще се върне към работния 
дисплей. 
 

Прекъсване на електричеството 

 
В случай на спиране на тока програмата остава 
съхранена в NOVRAM® за неопределено време, докато 
вграденият кондензатор SuperCap поддържа вярното 
часово време в продължение на няколко часа; в случай 
на продължително прекъсване на тока, часовото време 
може да се загуби; ако това се случи, индикаторът за 
часовото време ще просветне когато токът дойде 
отново, напомняйки, че часовото време трябва да се 
коригира. 
 
Когато токът спре по време на извършване на 

автоматична регенерация, регулиращият вентил 

остава в последното си положение; когато 

подаването на електричество се възстанови, 

регулиращият вентил се връща към работно 

положение, остава така в продължение на 60 сек., и 

рестартира пълна регенерация от начало. 

 

ПОВРЕДА В ТАЙМЕРА  

 
В случай на повреда в таймера, на дисплея ще се 
покаже съобщението: 
 

Service required /Необходим е сервиз  

 
В такъв случай влизането в едно от програмните нива 
може евентуално да разреши проблема. Но ако 
проблемът остане, необходима е професионална 
намеса. 

 

 

РАБОТЕН РЕЖИМ /Service Mode 
 
В работен режим на дисплея се показва: 
Симплекс Tempo: часовото време и оставащият брой 
дни: 

20:51    4 DAY  /ДНИ/      REM /ОСТ/ 

 
Симплекс Eко, Дуплекс/Триплекс Еко Паралел: 
часовото време и свободната вместимост: 
 

20:51  1000L - 

 
Дуплекс Еко променлив: кой клапан работи и  
свободната му вместимост: 
 

Valve 1 1000L  

 

РЕЖИМ РЕГЕНЕРАЦИЯ 
 

В режим регенерация на дисплея се показва: 
Симплекс Tempo/Eко, Дуплекс/Триплекс Еко Паралел:  
 цялото оставащо време за регенерация и оставащото 
време на цикъла: 
 

 Rgn: 123 CycY: 456 

 
Дуплекс Еко Променлив: цялото оставащо време за 
регенерация и оставащото време на цикъла: 
 

 Rgn1: 123 CycY: 456 

 
Регулиращият вентил може да бъде превключен в 
работен режим във всеки момент с натискане на 

бутон Scroll/Разлистване, като по този начин ръчно 

се придвижва напред през регенерационните цикли. 

 

ПРОВЕРЯВАНЕ НА РАЗХОДОМЕРА 

Когато се използва вода броячът на свободната 
вместимост (в работния дисплей) ще извършва обратно 
броене на единица мярка, т.е., на литър. Така може де 
се провери правилното функциониране на водомера. 
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ЕЛЕКТРОННО КОНТРОЛНО ТАБЛО 
 

 
РЪЧНА  РЕГЕНЕРАЦИЯ 

Възможно е регенерация да се инициира ръчно. 
1. Натиснете няколкократно бутон Scroll/ 

Разлистване, докато на дисплея се изпише: 
 

Regen in 10 sec /Реген след 10 сек/ 

 
• Ако регулиращият вентил остане в това положение, 

таймерът за обратно броене ще отброи до 0 сек и 
ще започне регенерация. 

• За да прекратите този режим натиснете бутон 

Scroll/Разлистване преди таймерът за обратно 
броене да стигне 0 сек; регулиращият вентил ще се 
върне в работен режим. 

 
2. Натиснете отново бутон Scroll/ Разлистване, ако 

искате да се придвижите ръчно до следващия 
цикъл на регенерация. 

 

Скорост на двигателя 

 
Двигателят на регулиращия вентил, който движи 
тялото на вентила в различните позиции на 
регенерация, стартира с ниска скорост за да се 
намали нивото на шума. За да се повиши скоростта 
на двигателя, просто натиснете бутон Scroll/ 

Разлистване в момента на активиране на 
двигателя. 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ- 
ИНСТАЛАТОР 

 
НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ДУПЛЕКС ЕКО ПРОМЕНЛИВ!!! 

 
� Преди да влезете в режим програмиране 
проверете дали регулиращият вентил е в работен 
режим. 
 
1. Натиснете бутон Scroll/Разлистване; на дисплея 
се изписва: 

Language: English /Език: Английски/ 

 
• Натиснете бутон �Нагоре или Надолу ����  за 
да зададете езика. 

2. Натиснете отново бутон Scroll/Разлистване; на 
дисплея се изписва:  

Set time:  20:51  /Задаване на часа: 20:51/ 

 
• Натиснете бутон �Нагоре или Надолу ����  за 
да зададете часовото време. 
 

3. Натиснете отново бутон Scroll/Разлистване; на 
дисплея се изписва:  
 
Симплекс Tемпо: 
 

 Interval: XX Days /Интервал: ХХ дни 
• Натиснете бутон �Нагоре или Надолу ���� за 
да зададете броя на дните между регенерациите. 

 
Симплекс Еко, Дуплекс/Триплекс Еко Паралел: 
 

Set hardn.: XX°f /Задаване на твърдостта/ 
 

• Натиснете бутон �Нагоре или Надолу �, за да 
зададете твърдостта на постъпващата 

непреработена вода. 
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ЕЛЕКТРОННО КОНТРОЛНО ТАБЛО 
 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ – 
НИВО ЗАДАВАНЕ НА ПАРАМЕТРИ - 

 
Всички конфигурационни параметри на този 
омекотител за вода са препрограмирани в завода, 
за да се осигури оптималното им поведение в 
широка гама приложения и ситуации. Виж 
таблицата в края на Ръководството за фабрично 
зададени параметри по подразбиране. 

Все пак, може да се наложи или да е желателно 
някои параметри да се променят, за да се 
оптимизира още повече поведението на 
омекотителя за вода или за да се адаптира към 
специфичните изисквания на инсталацията. 

Преди да влезете в режим програмиране, 
проверете дали регулиращият вентил е в работен 
режим. 

 
   

 

 

Модели SIMPLEX TEMPO: 

1.    Натиснете бутон Scroll/Разлистване и го задръжте 
в продължение на 5 сек., докато на дисплея се 
изпише: 

System Check / Проверка на системата 

2.   След 10 сек., натиснете бутона Нагоре �; на 
дисплея се изписва: 

Cycle 1: XX min / Цикъл 1: XX мин. 

• Натиснете бутон Нагоре � или бутон Надолу �, за 
да зададете продължителността на цикъла 
регенерация. 
• Натиснете отново бутон Scroll/Разлистване, за да 
се придвижите към следващия цикъл на регенерация.  

Цикъл 1 Обратен поток 

Цикъл 2 Изтегляне на солен разтвор / 
Бавно промиване 

Цикъл 3 Бързо промиване /допълване 

 
3. Натиснете отново бутон Scroll/Разлистване; на  
дисплея се изписва: 
 
Regen @ 2:00 /Реген @ 2:00 

• Натиснете бутон Нагоре � или бутон Надолу �, за 
да зададете часа на регенерация. 
 
4. Натиснете отново бутон Scroll/Разлистване; на 
дисплея ще се изпише: 

 Exit / Изход 

 

• Натиснете бутон Нагоре � или бутон Надолу �,  
за да съхраните програмата в NOVRAM® и да излезете  
от програмното ниво. 
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ЕЛЕКТРОННО КОНТРОЛНО ТАБЛО 
 

Модели SIMPLEX ЕСО: 
 
1. Натиснете бутон Scroll/Разлистванеи го задръжте в 
продължение на 5 сек., докато на дисплея се изпише: 

System Check / Проверка на системата 
 
2.   След 10 сек., натиснете бутона Нагоре �; на дисплея 
ще се изпише: 
 

HardUnit: °f/ Един. твърдост 

• Натиснете бутон Нагоре � или бутон Надолу �, за 
да зададете единицата за твърдост. 

 
3. Натиснете отново бутон Scroll/Разлистване; на 
дисплея се изписва: 

ExCap:5.5°f M3/L /ОбмСпос  
• Натиснете бутон Нагоре � или бутон Надолу �, за да 

зададете обменната способност на литър смола. 

 

4. Натиснете отново бутон Scroll/Разлистване; на 
дисплея се изписва: 

Resin: XXX liters /Смола ххх Л 
 

•   Натиснете бутон Нагоре � или бутон Надолу �, за 
да зададете обема на смолата. 

 
5. Натиснете отново бутон Scroll/Разлистване; на 
дисплея се изписва: 

Override: 7 days / Обикн.: 7 дни 

•  Натиснете бутон Нагоре � или бутон Надолу �, за 
да зададете броя на дните м/у регенерациите. 

 
6. Натиснете отново бутон Scroll/Разлистване; на 
дисплея се изписва: 

Cycle 1: XX min/Цикъл 1: XX мин. 
 
• Натиснете бутон Нагоре � или бутон Надолу �, за 

да зададете продължителността на 

регенерационния цикъл. 
• Натиснете отново бутон Scroll/Разлистване, за да се 

придвижите към следващия цикъл на регенерация. 
 

Цикъл 1 Обратен поток 

Цикъл 2 Изтегляне на солен разтвор / 
Бавно промиване 

Цикъл 3 Бързо промиване /допълване 

 
7. Натиснете отново бутон Scroll/Разлистване; на 
дисплея се изписва: 

MTR:SNAP SENSOR /Сензор  
 
Натиснете бутон Нагоре � или бутон Надолу за да 
зададете вида на сензора на водомера 

8. Натиснете отново бутон Scroll/Разлистване; на 
дисплея се изписва: 

 
Regen:Dlyd/lmmd Реген: Отл/Незаб 

 

• Натиснете бутон Нагоре � или бутон Надолу �, за 
да зададете режима  на регенерация: 

- Dlyd/Immd: когато оставащият капацитет е 
равен на резервния капацитет, в програмирания 
час на регенерация се стартира отложена 

регенерация; но когато оставащият капацитет 
стане равен на 0 преди да се достигне 
програмирания час на регенерация, се стартира 
незабавна регенерация. 
- Незабавна: когато оставащият капацитет е 
равен на 0, се стартира незабавна регенерация. 
- Отложена: когато оставащият капацитет е 
равен на резервния капацитет, се стартира 
отложена регенерация 

9. Натиснете отново бутон Scroll/Разлистване; на 
дисплея се изписва (само когато режимът на 
регенерация е зададен на 'Delayed'/”Отложена” или 
'Dlyd/Immd'/”Отложена/Незабавна): 

 
Regen @ 2:00 /Реген  

 

• Натиснете бутон Нагоре � или бутон Надолу �, за 
да зададете часа на регенерация 

10. Натиснете отново бутон Разлистване/ Scroll; на 
дисплея ще се изпише (само когато режимът на 
регенерация е зададен на 'Delayed'/”Отложена” или 
'Dlyd/Immd'/”Отложена/Незабавна): 

12.  
Rsrv   Variable / Резерв   Пром.  

 

• Натиснете бутон Нагоре � или бутон Надолу �, за 
да зададете резервния капацитет:  

- Variable/Променлив: резервният капацитет се 
пресмята автоматично, въз основа на 
регистрирания дневен разход на вода. 

- Fxd/Фиксиран: Натиснете отново бутон 
Разлистване/ Scroll и натиснете бутон Нагоре � 
или бутон Надолу �, за да зададете фиксирана 
стойност на резервния капацитет. 

 
11. Натиснете отново бутон Scroll/Разлистване; на 
дисплея се изписва: 
 

 Exit / Изход 

 

• Натиснете бутон Нагоре � или бутон Надолу �,за 
да съхраните програмата в NOVRAM® и да излезете 
от програмното ниво. 
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ЕЛЕКТРОННО КОНТРОЛНО ТАБЛО 
 

Модели DUPLEX ECO Променлив: 
 
� Всяка една от двете Симплекс-системи трябва да 
бъде програмирана поотделно; програмата НЕ трябва 
да бъде непременно една и съща при двете симплекс 
Системи, съставящи Дуплекс системата! 
 
1.    Натиснете бутон Надолу � и го задръжте 5 сек., 
докато на дисплея се изпише: 

System Check / Проверка на системата 
 
2.   След 10 сек., натиснете в следната 
последователност:  Надолу �, Надолу �, Scroll/ 

Разлистване, Надолу �, на дисплея се изписва: 

Capacit1:  1000L 

• Натиснете бутон Нагоре � или Надолу �, за да 
зададете количеството омекотена вода между 

регенерациите за Главната Мастер система; 

изчислява се като се раздели номиналната обменна 
способност на системата (виж Технически 
спецификации) на твърдостта на водата. 

 
3. Натиснете отново бутон Scroll/Разлистване; на 
дисплея се изписва:  

Capacit2:  1000L 

• Натиснете бутон Нагоре � или Надолу �, за да 
зададете количеството омекотена вода между 

регенерациите за Подчинената система; изчислява 
се като се раздели номиналната обменна 
способност на системата (виж Технически 
спецификации) на твърдостта на водата. 

 
4. Натиснете отново бутон Scroll/Разлистване; на 
дисплея се изписва:  

Reset Average : NO 

Не обръщайте внимание на тази функция!!! 
 
5. Натиснете отново бутон Scroll/Разлистване; на 
дисплея се изпише: 

Override1: 7 days / През: 7 дни  

•  Натиснете бутон Нагоре � или бутон Надолу �, за да 
зададете броя на дните м/у регенерациите за 
Главната Мастер система. 

 
6. Натиснете отново бутон Разлистване/ Scroll; на 
дисплея ще се изпише: 

Override2: 7 days / През: 7 дни  
• Натиснете бутон Нагоре � или бутон Надолу �, за 

да зададете продължителността на 

регенерационния цикъл за Подчинената система. 
 

 
7. Натиснете отново бутон Разлистване/ Scroll; на 
дисплея ще се изпише: 

Cycle 1: XX min/Цикъл 1: XX мин. 
 
• Натиснете бутон Нагоре � или бутон Надолу �, за 

да зададете продължителността на 

регенерационния цикъл за Главната Мастер система. 
• Натиснете отново бутон Scroll/Разлистване, за да се 

придвижите към следващия цикъл на регенерация. 
• Натиснете отново бутон Scroll/Разлистване, за да се 

придвижите към следващия цикъл на регенерация. 
 

1Цикъл 1 Обратен поток 

1Цикъл 2 Изтегляне на солен разтвор / 
Бавно промиване 

1Цикъл 3 Бързо промиване /допълване 

 
8. Натиснете отново бутон Разлистване/ Scroll; на 
дисплея ще се изпише: 

2Cycle 1: XX min/2Цикъл 1: XX мин. 
 
• Натиснете бутон Нагоре � или бутон Надолу �, за 

да зададете продължителността на 

регенерационния цикъл за Подчинената система. 
• Натиснете отново бутон Scroll/Разлистване, за да се 

придвижите към следващия цикъл на регенерация. 
 

2Цикъл 1 Обратен поток 

2Цикъл 2 Изтегляне на солен разтвор / 
Бавно промиване 

2Цикъл 3 Бързо промиване /допълване 

 
9. Натиснете отново бутон Scroll/Разлистване; на 
дисплея се изписва: 

MTR:SNAP SENSOR/ИЗМ: Закл.Сензор 

• Натиснете бутон Нагоре � или бутон Надолу  за да 
зададете вида на сензора на водомера. 

 
10. Натиснете отново бутон Scroll/Разлистване; на 

дисплея се изписва: 
 

 Exit / Изход 
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ЕЛЕКТРОННО КОНТРОЛНО ТАБЛО 
 

Дуплекс/Триплекс Паралел: 
� Всяка Симплекс-система трябва да се програмира 
поотделно; програмата НЕ трябва да бъде непременно 
една и съща за всички Симплекс системи, съставящи 
Дуплекс/ Триплекс системата! 
 
1.  Натиснете бутон Scroll/Разлистване за 5 сек.; на 
дисплея се изписва:   
System Check / Проверка на системата 

 

2.   След 10 сек., натиснете бутона Нагоре �; на дисплея 
се изписва: 
 

HardUnit: °f/ Един. твърдост 

• Натиснете бутон Нагоре � или бутон Надолу �, за да 
зададете единицата за твърдост. Не забравяйте да 
регулирате/превърнете обменната способност! 

 
3. Натиснете отново бутон Scroll/Разлистване; на 
дисплея се изписва: 
ExCap:5.5°f M3/L /ОбмСпос 

•  Натиснете бутон Нагоре � или бутон Надолу �, за да 
зададете обменната способност на литър смола. 

 

4. Натиснете отново бутон Разлистване/ Scroll; на 
дисплея се изписва: 
Resin: XXX liters /Смола ххх Л 

•   Натиснете бутон Нагоре � или бутон Надолу �, за да 
зададете обема на смолата. 

5. Натиснете отново бутон Разлистване/ Scroll; на 
дисплея се изписва: 
Override: 7 days / През: 7 дни 

•  Натиснете бутон Нагоре � или бутон Надолу �, за да 
зададете броя на дните м/у регенерациите. 

 
6. Натиснете отново бутон Разлистване/ Scroll; на 
дисплея се изписва: 
Cycle 1: XX min/Цикъл 1: XX мин. 

 
• Натиснете бутон Нагоре � или бутон Надолу �, за 

да зададете продължителността на 

регенерационния цикъл. 
• Натиснете отново бутон Scroll/Разлистване, за да се 

придвижите към следващия цикъл на регенерация. 

Цикъл 1 Обратен поток 

Цикъл 2 Изтегляне на солен разтвор / 
Бавно промиване 

Цикъл 3 Бързо промиване /допълване 
 
7.  Натиснете отново бутон Разлистване/ Scroll; на 
дисплея се изписва: 
MTR:SNAP SENSOR/ИЗМ: Закл.Сензор 

Натиснете бутон Нагоре � или бутон Надолу  за да 
зададете вида на сензора на водомера. 

 
8. Натиснете отново бутон Разлистване/ Scroll; на 
дисплея се изписва: 
Regen Immediate /Реген: Незабавна 

 

• Натиснете бутон Нагоре � или бутон Надолу �, за 
да зададете режима на регенерация: 

- Незабавна /Immediate/: когато оставащият 
капацитет е равен на 0, се стартира незабавна 

регенерация. 
- Dlyd/Immd: когато оставащият капацитет е 
равен на резервния капацитет, в програмирания 
час на регенерация се стартира отложена 

регенерация; но когато оставащият капацитет 
стане равен на 0 преди да се достигне 
програмирания час на регенерация, се стартира 
незабавна регенерация. 
- Отложена /Delayed/ когато оставащият 
капацитет е равен на резервния капацитет, се 
стартира отложена регенерация 

9. Натиснете отново бутон Scroll/Разлистване; на 
дисплея се изписва (само когато режимът на 
регенерация е зададен на 'Delayed'/”Отложена” или 
'Dlyd/Immd'/”Отложена/Незабавна): 
Regen @ 2:00 /Реген  

 

• Натиснете бутон Нагоре � или бутон Надолу �, за 
да зададете часа на регенерация 

10. Натиснете отново бутон Scroll/Разлистване; на 
дисплея ще се изпише (само когато режимът ра 
регенерация е зададен на 'Delayed'/”Отложена” или 
'Dlyd/Immd'/”Отложена/Незабавна): 

13.  
Rsrv  Variable / Резерв   Пром.  

 
Натиснете бутон Нагоре � или бутон Надолу �, за да 
зададете резервния капацитет:  

- Variable / Променлив: резервният капацитет се 
пресмята автоматично, въз основа на 
регистрирания дневен разход на вода. 

- Fxd/Фиксиран: Натиснете отново бутон 
Разлистване/ Scroll и натиснете бутон Нагоре � 
или бутон Надолу �, за да зададете фиксирана 
стойност на резервния капацитет. 

 
11. Натиснете отново бутон Разлистване/ Scroll; на 
дисплея се изписва: 

 Exit / Изход 

 

• Натиснете бутон Нагоре � или бутон Надолу �,за 
да запазите програмата в NOVRAM® и да излезете от 
програмното ниво. 

12. Повторете етапи 1-11 за всички Симплекс системи. 
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ПОДДРЪЖКА  

 

 

РУТИННИ ПРОВЕРКИ  

 
1. Потребителят трябва редовно да извършва основен 

преглед за проверка правилното функциониране на 
омекотителя, като има предвид следното: 

1. Проверете настройките на електронното контролно 
табло. 

2. Измерете твърдостта на водата преди / след 
омекотяване. 

3. Проверете отводнителната линия от регулиращия 
вентил, не трябва да има никакво протичане на вода 
(освен ако омекотителят не е в цикъл регенерация). 

4. Проверете отводнителната линия от преливника на 
солната камера, не трябва да има има никакво 
протичане на вода. 

5. Проверете омекотителя и околното пространство; не 
трябва да има никакви течове. 

 
БАЙПАС НА ОМЕКОТИТЕЛЯ 

 
Понякога може да се наложи да се направи байпас на 
омекотителя хидравлично, т.е. да се изолира от 
водопроводната мрежа; напр.:  
• в случай на спешен технически проблем; 
• когато не е необходимо да се ползва пречистена вода. 
 

С ФАБРИЧЕН БАЙПАС (по поръчка) 
 

Фотос 15.а 

 
РАБОТЕН РЕЖИМ 

1111 = входен клапан към омекотителя ОТВОРЕН 
2222 = изходящ клапан от омекотителя ОТВОРЕН  

 

Фотос 15.b 

 
РЕЖИМ БАЙПАС 

1111 = входен клапан към омекотителя ЗАТВОРЕН 
2222 = изходящ клапан от омекотителя ЗАТВОРЕН  
 

Фотос 15.с 

 
РЕЖИМ ПОДДРЪЖКА 

1111 = входен клапан към омекотителя ОТВОРЕН  
2222 = изходящ клапан от омекотителя ЗАТВОРЕН  
 
 
 

 

СОЛЕН РАЗТВОР  

 

За периодичната регенерация на омекотителя за 
вода е необходим солен разтвор. Солният разтвор 
се приготвя от вода, дозирана автоматично в 
солната камера от регулиращия вентил и от 
обработена сол. Солната камера трябва винаги да 
бъде пълна със солен разтвор. Затова проверявайте 
периодично нивото на солта в солната камера и 
допълвайте, когато е необходимо. Просто 
повдигнете капака на солната камера, за да 
проверите нивото на солта в солната камера. 

В идеалния случай нивото на солния разтвор в 
солната камера се поддържа между 1/3 и 2/3. По-
ниско ниво на солния разтвор може да доведе до 
недостатъчно насищане със сол, което ще причини 
загуба на омекотителната способност. По-високо 
ниво на солния разтвор може да доведе до 
образуване на твърда кора от солни прагове в 
солната камера. Когато подозирате образуване на 
солни прагове: 
• внимателно почукайте от външната страна на 

солната камера за да се разпаднат праговете; 
• с четка (или подобен тъп инструмент) удряйте 

внимателно солта, за да я разчупите; 
• налейте топла вода върху солта за да се 

разтвори. 
 

ПОЧИСТВАНЕ НА СМОЛАТА 

 
Други замърсители (напр. желязо), присъстващи в 
подаваната вода, могат да причинят замърсяване 
на смолата, което ще причини загуба на 
омекотителната способност. Периодично можете 
да използвате почистваща смола от одобрен 
производител за основно почистване на 
отделението за смолата.  
 

САНИРАНЕ НА ОМЕКОТИТЕЛЯ ЗА ВОДА  
 
Този омекотител е произведен от първокачествени 
материали и е монтиран в безопасни условия, за да 
се гарантира неговата чистота и хигиеничност. Ако 
се инсталира и поддържа правилно, той няма да 
повлияе на водоснабдяването или да го замърси. 
Все пак, както при всяко „устройство”, монтирано 
във водната инсталация, съществува възможност от 
разпространение на бактерии, особено, в случаите 
на „неподвижна вода”. Затова, този омекотител за 
вода е проектиран така, че автоматично да промива 
отделението за смолата периодично, дори при 
слабо или никакво потребление на вода. 
 
Ако омекотителят е бил изключен от 
електрическата система за продължителен 
период, препоръчваме при включване да 
задействате ръчно пълна регенерация. 
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ПРЕГЛЕД НА КОМПОНЕНТИТЕ  
 
 
 

Модел 
 

Обем 
на 

смолата 
PN 

Регулиращ вентил, вкл. 

Трансформатор  EuroT, 

свързване BSP 1" M 

Кабел 
Inter-

Connect 

Работни 
вентили 

Резервоар  под 
налягане, вкл. 

дистриб. 

Солна камера, 
вкл. платформа, 
солен вентил(и) 

Смола 
(25 kg 
торба) 

   Модел  Бр.  Бр. Бр Модел  Бр.  Модел  Бр.   

С
и

м
п

л
ек

с 
Т

ем
п

о
 

25 35659 2400TS/L4J B/AUX 1 0 0 10x35 1 125 ltr 1 1 

50 35329 2400TS/L1KD/AUX 1 0 0 12x48 1 125 ltr 1 2 

75 35330 2400TS/L1LD/AUX 1 0 0 13x54 1 275 ltr 1 3 

100 35331 2400TS/L2MD/AUX 1 0 0 14x65 1 275 ltr 1 4 
125 35332 2400TS/L2ND/AUX 1 0 0 16x65 1 500 ltr 1 5 

150 35333 2400TS/L2ND/AUX 1 0 0 16x65 1 500 ltr 1 6 

С
и

м
п

л
е

кс
 Е

к
о

 25 35660 2400VS/L4JB/AUX 1 0 0 10x35 1 125 ltr 1 1 

50 35334 2400VS/L1KD/AUX 1 0 0 12x48 1 125 ltr 1 2 

75 35335 2400VS/L1LD/AUX 1 0 0 13x54 1 275 ltr 1 3 

100 35336 2400VS/L2MD/AUX 1 0 0 14x65 1 275 ltr 1 4 

125 35337 2400VS/L2ND/AUX 1 0 0 16x65 1 500 ltr 1 5 

150 35338 2400VS/L2ND/AUX 1 0 0 16x65 1 500 ltr 1 6 

Д
уп

л
ек

с 
Ек

о
  

П
р

о
м

ен
л

и
в 

2 x 25 35663 2401D/L4JB 
111 

1 1 x ALT 2 x NC 10x35 2 125 ltr 
(2) 

1 2 

2 x 50 35664 2401D/L1KD 
(1)

 1 1 x ALT 2 x NC 12x48 2 275 ltr 
(2) 

1 4 

2 x 75 35665 2401D/L1LD (1) 1 1 x ALT 2 x NC 13x54 2 500 ltr (2) 1 6 

2 x 100 35666 2401D/L2MD (1) 1 1 x ALT 2 x NC 14x65 2 500 ltr (2) 1 8 

2 x 125 35667 2401D/L2ND 
(1) 

1 1 x ALT 2 x NC 16x65 2 750 ltr 
(2) 

1 10 

2 x 150 35668 2401D/L2ND 
(1) 

1 1 x ALT 2 x NC 16x65 2 750 ltr 
(2) 

1 12 

Д
уп

л
ек

с 
Ек

о
 

П
а

р
ал

е
л 

2 x 25 35661 2400VS/L4J B/PRL 2 1 x PRL 2 x NO 10x35 2 125 ltr 
(2) 

1 2 
2 x 50 35339 2400VS/L1KD/PRL 2 1 x PRL 2 x NO 12x48 2 275 ltr 

(2) 
1 4 

2 x 75 35340 2400VS/L1LD/PRL 2 1 x PRL 2 x NO 13x54 2 500 ltr 
(2) 

1 6 

2 x 100 35341 2400VS/L2 MD/PRL 2 1 x PRL 2 x NO 14x65 2 500 ltr 
(2) 

1 8 

2 x 125 35342 2400VS/L2ND/PRL 2 1 x PRL 2 x NO 16x65 2 750 ltr (2) 1 10 

2 x 150 35343 2400VS/L2ND/PRL 2 1 x PRL 2 x NO 16x65 2 750 ltr 
(2) 

1 12 

Т
р

и
п

л
е

кс
 Е

к
о

  
П

ар
ал

е
л

 

3 x 25 35662 2400VS/J 4JB/PRL 3 2 x PRL 3 x NO 10x35 3 125 ltr 3 3 

3 x 50 35652 2400VS/L1KD/PRL 3 2 x PRL 3 x NO 12x48 3 125 ltr 3 6 
3 x 75 35653 2400VS/L1LD/PRL 3 2 x PRL 3 x NO 13x54 3 275 ltr 3 9 

3 x 100 35654 2400VS/L2 MD/PRL 3 2 x PRL 3 x NO 14x65 3 275 ltr 3 12 

3 x 125 35655 2400VS/L2ND/PRL 3 2 x PRL 3 x NO 16x65 3 500 ltr 3 15 

3 x 150 35656 2400VS/L2ND/PRL 3 2 x PRL 3 x NO 16x65 3 500 ltr 3 18 
 

(1) Включва Главен мастер клапан, Подчинен клапан и външен потокомер (със свързване BSP 1" M 1”) 
(2) Солна камера - включва 2  клапана  
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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  
 

 
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ: 
 

Смола  25 50 75 100 125 150 

Работно налягане min/max (бара)  1,4/8,3 

Работна температура min/max (°C)  2/48 2/48

Електрическа връзка (V/Hz)  230/50
(1) 

Максимален разход на мощност (VA):          Симплекс  12 12 / 2 n 18

Дуплекс Променлив  18 

Дуплекс/Триплекс Паралел  2х18/3х18 

Хидравлична връзка вход/изход  1” BSP мъжка 

Размери на съда за подаване под налягане (инчове)  10х35 12x48 13x54 14x65 16x65 16x65 

 
(1) Доставя се с  трансформатор 230/24V-50Hz 

 

Производителност @ работно налягане 3 бара и солен разтвор 150 г/л смола
(2)

: 
���� Следните данни са за Симплекс система; за система Дуплекс Паралел тези данни, където са приложими, 

трябва да бъдат умножени  x2; за система Триплекс Паралел х3. 

 

Смола  25 50 75 100 125 150 

Номинална обменна способност (m
3
x°f)  138 275 413 550 688 825 

Номинална обменна способност  (m
3
x°d)  78 155 233 310 388 465 

Разход на сол на регенерация (kg) 
(3) 

 3,7 7,5 11,3 15,0 18,8 22,5 

Обменна способност на кг сол (m
3
x°f) 37 

Обменна способност на кг сол (m
3
x°d)   21   

Дебит  на работния поток @ 1 бар спад на 
налягането (л/мин.) 

 56 57 58 58 62 60 

Разход на вода за промиване на регенерация (@ 3 
бара) (L) (3) 

 165 285 400 540 670 780 

(2) Примерни числа, производителността зависи от работните условия и качеството на водата. 

(3) За Дуплекс/Триплекс Паралел: стойностите на дебита трябва да бъдат умножени  x2 /x3. 

 

Размери и тегла: 
 

МОДЕЛ  Симплекс /Simplex 

Смола 25 50 75 100 125 150 

Обем на солната камера (л) 125 125 275 275 500 500 

Диаметър на солната камера Основа/Капак (mm) 470/540 575/685 575/685 575/685 800/875 800/875 

Височина на солната камера (mm) 850 850 975 975 1.110 1.110 

Дълбочина на солната камера & рег. вентил (mm) 282 310 336 363 413 413 

Дълбочина на солната камера & регулиращия 
вентил, вкл. фабричния байпас (mm) 

371 376 389 403 428 428 

Височина на солната камера & рег. вентил (mm) 1.059 ±10 1.394 ±10 1.560 ±10 1.836 ±10 1.833 ±10 1.836 ±10 

Височина на входа/изхода (mm) 922 ±10 1.257 ±10 1.423 ±10 1.699 ±10 1.696 ±10 1.696 ±10 

Максимална вместимост на сол (kg) 100 100 200 200 475 475 

 
 

МОДЕЛ  Дуплекс Променлив / Паралел  

Смола 2х25 2х50 2х75 2х100 2х125 2х150 

Обем на солната камера (л) 1х125 1х275 1х500 1х500 1х750 1х750 

Диаметър на солната камера Основа/Капак (mm) 470/540 575/685 800/875 800/875 950/1030 950/1.030 

Височина на солната камера (mm) 850 975 1.110 1.110 1.110 1.110 

Дълбочина на солната камера & рег. вентил (mm) 405 410 436 463 513 513 

Височина на солната камера & рег. вентил (mm) 1.059 ±10 1.394 ±10 1.560 ±10 1.836 ±10 1.833 ±10 1.836 ±10 

Височина на входа/изхода (mm) 922 ±10 1.257 ±10 1.423 ±10 1.699 ±10 1.696 ±10 1.696 ±10 

Максимална вместимост на сол (kg) 100 200 475 475 700 700 
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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  
 

 

МОДЕЛ  Триплекс  Паралел  

Смола 3х25 3х50 3х75 3х100 3х125 3х150 

Обем на солната камера (л) 3х125 3х125 3х275 3х275 3х500 3х500 

Диаметър на солната камера Основа/Капак (mm) 470/540 470/540 575/685 575/685 800/875 800/875 

Височина на солната камера (mm) 850 850 975 975 1.110 1.110 

Дълбочина на солната камера & рег. вентил (mm) 405 410 436 463 513 513 

Височина на солната камера & рег. вентил (mm) 1.059 ±10 1.394 ±10 1.560 ±10 1.836 ±10 1.833 ±10 1.836 ±10 

Височина на входа/изхода (mm) 922 ±10 1.257 ±10 1.423 ±10 1.699 ±10 1.696 ±10 1.696 ±10 

Максимална вместимост на сол (kg) 3х100 3х100 3х200 3х200 3х475 3х475 
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