
Multifunkčný regulačný ventil
prietoku pre systémy úpravy vody

 TM.F79A/B

Návod na použitie

Prosím pred použitím ventilu si pozorne
prečítajte tento návod a odložte si ho pre

budúce použitie.
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Úvod
Vážený  používateľ,  ďakujeme  vám  za  používanie  multifunkčného  regulačného  ventilu  prietoku
RUNXIN pre systémy úpravy vody. Pred prvým použitím ventilu si pozorne prečítajte tento návod,
a VŽDY  dodržiavajte  bezpečnostné  a prevádzkové  pokyny,  čím  neporušíte  záruku  a zabezpečíte
normálnu a bezpečnú prevádzku vášho ventilu.
Multifunkčný regulačný ventil typu RUNXIN (Patent č. ZL200820169873.5), je špeciálne navrhnutý pre
všetky  druhy  systémov  na  úpravu  vody.  Zdokonalený  dizajn  obsahuje  mikropočítač  a  umožňuje
vykonanie  automatickej  regenerácie  na  základe  analýzy  skutočnej  prevádzkovej  situácie.  Tento
jedinečný regulačný ventil  obsahuje vysoko leštené veľmi  tvrdé keramické disky,  ktoré sú srdcom
dizajnu RUNXIN.
Patentovaný dizajn keramických diskov obsahuje jeden pevný a jeden pohyblivý disk, ktoré sa otáčajú
do polôh,  ktoré  vytvárajú  kanály  pre  päť  rôznych  prietokových  ciest.  Týchto päť ciest  zodpovedá
základným prevádzkovým funkciám ventilu, teda Prevádzka, Spätné premývanie, Solenie a pomalé
premývanie,  Napĺňanie  soli,  Rýchle  premývanie.  Tento  mimoriadny  dizajn  predstavuje  významný
pokrok voči tradičným regulačným ventilom systémov úpravy vody, ktoré používajú množstvo ventilov
a veľký počet dielov,  ktoré  sú náchylné na poškodenie a poruchy v  prevádzke.  Pokrokový dizajn
regulačného ventilu systému úpravy vody RUNXIN zabezpečuje  jednoduchú inštaláciu,  prevádzku
a údržbu.

 Pre  zabezpečenie  normálnej  prevádzky  ventilu,  pred  použitím  prosím
konzultujte s odborným inštalačným alebo servisným personálom.

 Ak sú potrebné akékoľvek potrubné alebo elektrické práce, musia sa uskutočniť
odborníkom pred alebo v čase inštalácie.

 Nepoužívajte  regulačný  ventil  s vodou,  ktorá  nie  je  bezpečná  alebo  vodou
neznámej kvality.

 Vodu testujte pravidelne, aby ste overili, či systém pracuje uspokojivo.
 Sodík použitý v procese zmäkčovania vody by sa mal považovať ako súčasť

vášho celkového potravinového príjmu soli. Ak máte sodíkovú diétu, kontaktujte
lekára.

 Ak sa na zmäkčovanie používa tento ventil, zabezpečte, aby bola pri prevádzke
vždy v soľnej  nádržke pevná soľ.  Do soľnej nádržky možno dávať iba čistú
vodu  a soľ  na  zmäkčovanie  vody  (minimálnej  čistoty  99,5  %.  Je  zakázané
používať soľ s jemnými kryštálmi.

 Neumiestňujte  ventil  do  blízkosti  zdrojov  tepla  a  do  prostredia  s  vysokou
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vlhkosťou, korozívnosťou, silným magnetickým poľom alebo silnými vibráciami.
Nenechávajte ventil vo vonkajšom prostredí nechránený.

 Je  zakázané  používať  potrubie  solenia  alebo  iné  spojky  ako  podpery  na
upevnenie systému.

 Nepoužívajte teleso vstrekovania ako rukoväť alebo podperu.
 Používajte prosím tento výrobok pre teplotu vody v rozsahu od 5°C do 45°C a

tlaku vody od 0,15 MPa do 0,6 MPa. Používanie výrobku mimo týchto rozsahov
má za následok stratu záruky.

 Pri  tlaku väčšom ako 0,6 MPa je  potrebné nainštalovať  pred vstupom vody
regulátor tlaku.

 Tento ventil nie je hračka. Nedovoľte deťom dotýkať sa alebo hrať sa s týmto
zariadením.  Mohli  by  neopatrnosťou  zmeniť  prevádzkové  parametre
a funkcionalitu ventilu.

 Pri poškodení káblov zariadenia alebo transformátora sa tieto musia vymeniť
sa originálne diely RUNXIN.

Charakteristiky výrobku
 Spoľahlivejší spôsob riadenia prietoku vody.

Využíva vysoko kvalitné, vysoko leštené, oderu vzdorné, korózie vzdorné a vodonepriepustné
keramické disky ventilu.

 Manuálna funkcia.
V ľubovoľnom čase možnosť okamžitej regenerácie stlačením manuálneho tlačidla.

 Funkcia zablokovania klávesnice.
Ak sa klávesnica nepoužíva dlhšie ako jednu minútu, automaticky sa uzamkne. Aby ste pred
použitím  klávesnicu  odomkli,  stlačte  tlačidlá  a na  5  sekúnd.  Táto  funkcia  zabraňuje
neúmyselnej zmene prevádzkových parametrov.

 Indikácia dlhodobého výpadku prúdu.
Ak bol výpadok prúdu dlhší ako 3 dni, na displeji sa zobrazí:

Je to upozorňuje na potrebu nastavenia aktuálneho času. Ostatné parametre nie je potrebné
znovu nastavovať. Po zapnutí prúdu naprogramovaný proces bude normálne pokračovať.

 Model F79A: počas regenerácie uzavrie prietok vody, Model F79B: počas regenerácie voda
prechádza.

 Prevádzkové  cykly  sú  riadené  na  základe  objemu.  Vnútorné  časti  merača  prietoku  sú
vyrobené z keramiky.

 Kryt  proti  poveternosti  umožňuje  vonkajšiu  inštaláciu  v rámci  dovolených  teplotných
parametrov.

 Čiastočná funkcia obtoku (by-pass)
Počas prevádzky možno nastavením skrutky obtoku presmerovať určitú časť vstupnej vody do
výstupu bez priechodu nádržkou.

 Používa bodový LCD displej. Používateľ si môže vybrať anglickú alebo čínsku verziu.

Metóda A:  Ak je  displej  zapnutý,  na odomknutie  stlačte  súčasne tlačidlá   a   na 5
sekúnd, systém prejde do menu výberu jazyka.
Metóda B: Prejdite priamo do menu Set Language a vyberte požadovaný jazyk.

 Horný prietok, dolný prietok a filtráciu možno dosiahnuť v jednom ventile.
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Nastavenie tlačidlami v Advanced setting/Set Work Mode. Pracovné režimy sú:

Možnosti Pracovný režim Popis

A-01
Prietok nadol, 
objem 
oneskorene

Regenerácia prietokom nadol. Ventil začne regeneráciu ak 
objem upravenej vody dosiahne nastavený objem a čas dosiahol
nastavený čas regenerácie.

A-02
Prietok nadol, 
objem presne

Regenerácia prietokom nadol. Ventil začne regeneráciu hneď ak 
objem upravenej vody dosiahne nastavený objem.

A-03
Prietok nadol, 
objem inteligentne

Regenerácia prietokom nadol. Ventil začne regeneráciu pri 
dosiahnutí nastaveného času regenerácie ak zostatok objemu 
upravenej vody je menší ako priemerná denná spotreba za 
posledných 7 dní.

A-11
Prietok nahor, 
objem 
oneskorene

Regenerácia prietokom nahor. Ventil začne regeneráciu ak 
objem upravenej vody dosiahne nastavený objem a čas dosiahol
nastavený čas regenerácie.

A-12
Prietok nadol, 
objem presne

Regenerácia prietokom nahor. Ventil začne regeneráciu hneď ak
objem upravenej vody dosiahne nastavený objem.

A-13
Prietok nadol, 
objem inteligentne

Regenerácia prietokom nahor. Ventil začne regeneráciu pri 
dosiahnutí nastaveného času regenerácie ak zostatok objemu 
upravenej vody je menší ako priemerná denná spotreba za 
posledných 7 dní.

A-21 Filtrácia
Ako filter: Ventil začne regeneráciu ak objem upravenej vody 
dosiahne nastavený objem a čas dosiahne nastavený čas pre 
spätné premývanie.

 Nastavenie počtu intervalov spätného premývania. (Iba pre pracovný režim prietoku nahor).
Ak je pracovný režim nastavený na prietok nahor (A-11, A-12 alebo A-13), môžete nastaviť
počet  intervalov  spätného  premývania.  Napríklad:  prevádzka  niekoľkokrát  ale  spätné
premývanie len raz. Parameter závisí na zakalení vody v danom mieste. (Konkrétnu metódu
nastavenia nájdete na strane 19).

 Nastavenie počtu opakovaní premývania. (Iba pre pracovný režim filtrácie).
Ak je pracovný režim filtrácia (A-21), môžete nastaviť počet opakovaní premývania. Napríklad:
prevádzka jedenkrát, ale spätné premývanie a rýchle premývanie niekoľkokrát, čo zabezpečí
dokonalejšie  premytie  filtračného  materiálu.  Ak  je  vstupná  voda  silne  zakalená,  môžete
nastaviť počet opakovaní premývania, napríklad F-01, čo znamená prevádzku jedenkrát, ale
spätné  premývanie  a rýchle  premývanie  naviac  jedenkrát,  teda  prevádzka  –  spätné
premývanie – rýchle premývanie – spätné premývanie – rýchle premývanie, atď. Pri tomto
pracovnom režime je  spojka solenia  blokovaná.  (Detailnú  metódu  nastavenia  nájdete  na
strane 19).

 Konektor výstupného signálu. (Inštaláciu výstupného signálu musí vykonať odborný 
pracovník).
Tento ventil má konektor výstupného signálu, ku ktorému je možné pripojiť zariadenie, ako
napríklad tlakové čerpadlo, solenoidový ventil  a pod. Ak je režim výstupného signálu b-01,
signál je na výstupe v okamihu keď ventil opúšťa stav prevádzky, signál sa ruší v okamihu keď
sa ventil vracia do stavu prevádzky. V režime b-02 je signál na výstupe v okamihu keď ventil
opúšťa ľubovoľnú pracovnú operáciu, signál sa ruší v okamihu keď sa ventil prechádza do
nasledujúcej operácie. V tomto režime signál môže byť na výstupe až päťkrát v rámci jedného
cyklu. (Príslušné metódy prepojenia sú uvedené na strane 8).

 Konektor diaľkového ovládania.
Tento ventil má konektor diaľkového ovládania pomocou ktorého môže prijímať riadiaci signál.
V prípade ak externé zariadenie vyhodnotí kvalitu vody horšiu ako požadovaná úroveň, ventil
môže reagovať na diaľkový signál pre regeneráciu. (Príslušné metódy prepojenia sú uvedené
na strane 10).

 Konektor dezinfekčného zariadenia. (Dezinfekčné zariadenie sa musí nastaviť samostatne).
Tento ventil má konektor pre dezinfekčné zariadenie. V režime nasávania soli je na konektore
signál DC 5 V, 200 mA, ktorý sa použije na elektrolýzu časti soli prechádzajúcej dezinfekčným
zariadením, vytvárajúc kyselinu chlórna, ktorá dezinfikuje a sterilizuje živicu v nádržke.
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Vzhľad a špecifikácie výrobku
Vzhľad výrobku (iba ako referencia, závisí na skutočnom vyhotovení)
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Príslušenstvo výrobku

Príslušenstvo TM.F79A/TMM.F79B

Obrázok Popis Množstvo

1/2" hadicový spojka odtoku 1 ks

3/8" spojka potrubia solenia 1 ks

priechodka potrubia 1 ks

12 V transformátor 1 ks

tesniaci krúžok základne 1 ks

riadenie prietoku odtoku 1 ks

riadenie prietoku solenia (červené) 1 ks
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Inštalácia a pripojenie
Pred  inštaláciou  si  prečítajte  celý  tento  návod.  Potom si  zaobstarajte  všetok  materiál  a  nástroje
potrebné na inštaláciu. Inštaláciu vykonajte podľa príslušných spojov Vstup vody, Výstup vody, Odtok,
Solenie a ďalších potrubí.

1. Umiestnenie zariadenia
 Čím je zmäkčovač bližšie k bodu odtoku, tým lepšie.
 Podľa možnosti nechajte určitý priestor na prevádzku a údržbu zariadenia.
 Soliaca nádrž musí byť v blízkosti zmäkčovača.
 Neinštalujte ventil  blízko zdrojov tepla  alebo na priamom slnečnom žiarení,  daždi  a iných

činiteľoch,  ktoré  môžu viesť  k  poškodeniu  výrobku.  Tiež  ho  nenechávajte  nechránený vo
vonkajšom prostredí.

 Neinštalujte zariadenie v kyslom alebo zásaditom prostredí, alebo v silnom magnetickom poli
alebo pri pôsobení intenzívnych vibrácií, aby ste predišli poškodeniu elektronického riadiaceho
systému.

 Neinštalujte zariadenie, odtok a ostatné potrubia v prostredí, kde teplota klesne pod 5°C alebo
stúpne nad 45°C.

 Prosím inštalujte systém na mieste,  kde sa predpokladá minimálne poškodenie vodou pri
úniku vody.

2. Prepojenie potrubí

Obrázok 1

Aby  sa  zachovala  jednotnosť,  odporúča  sa  inštalácia  zariadenia
nasledovne (obrázok 1).
K  multifunkčnému  regulačnému  ventilu  prietoku  a  vstupnému  a
výstupnému  potrubiu  sú  pripojené  tri  guľové  ventily.  Ventil  B  je
pripojený k vstupnému potrubiu. Ventil C je pripojený k výstupnému
potrubiu. Pri výmene filtračných materiálov alebo pri údržbe nádrže
otvorte  ventil  A,  uzatvorte  ventily  B  a  C.  Pri  prevádzke  otvorte
ventily B a C a uzatvorte ventil A. Ventil D sa používa na získanie
vzoriek vody pre testovanie.

 Pripojte  vstup  systému  so  vstupnou  spojkou  multifunkčného  regulačného  ventilu  prietoku
(pozrite obrázky výrobku).

 Prepojte výstup systému s výstupnou spojkou multifunkčného regulačného ventilu prietoku
(pozrite obrázky výrobku).

 Ak sa robí spájkovaná medená inštalácia, vykonajte všetky spájkované spoje pred
pripojením potrubí k ventilu. Teplo horáka vážne poškodí plastové súčiastky!

 Pri upevňovaní skrutkových armatúr do plastových armatúr dávajte pozor, aby ste
neskrížili závit, pretože môžete trvalo poškodiť ventil.

 Vstupné  a  výstupné  potrubie  upevnite  (použite  držiaky  potrubia),  aby  sa  váha
neprenášala na armatúru ventilu.

3. Pripojenie a vedenie hadice odtoku ventilu

Obrázok 2 Správny spôsob odtoku

 Nainštalujte riadenie prietoku odtoku do spojky
hadice odtoku.

 Upevnite  spojku  hadice  odtoku  na  výstup
odtoku.

 Vložte hadicu odtoku do spojky hadice odtoku.
 Umiestnite  hadicu  odtoku  podobne  ako  na

obrázku 2. 
Regulačný ventil musí byť vyššie ako výstup odtoku a čo
najbližšie k odtoku.
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Dajte pozor, aby ste odtok nepripojili  ku kanalizácii  napevno, ponechajte medzi nimi
určitú medzeru, aby sa odpadová voda nedostala do zariadenia na úpravu vody, tak
ako je to znázornené na obrázku 2. Ak sa odpadová voda používa na ďalšie účely,
použite na ňu ďalšiu nádržku. Tiež dodržte určitý priestor medzi nádržkou a odpadom.

4. Pripojenie potrubia solenia
 Posuňte maticu spojky potrubia solenia na koniec potrubia solenia podľa obrázku 3.
 Vložte priechodku potrubia do potrubia solenia.
 Vložte červený regulátor prietoku potrubia solenia do spojky potrubia solenia ventilu (Pozor:

kužeľová časť regulátora musí smerovať do ventilu).
 Upevnite maticu spojky solenia k spojke potrubia solenia.
 Skontrolujte tesnosť spoja.

Obrázok 3 Správny spôsob inštalácie

5. Pripojenie elektronických zariadení
 Pripojte výstup sieťového adaptéra do dvojkolíkovej zásuvky regulátora.
 Pripojte sieťový adaptér do sieťovej zásuvky 100-240 V/50-60 Hz.

6. Pripojenie výstupného signálu
Pri inštalácii  zariadenia, ak je nízky tlak napájacej vody,  alebo sa požaduje zvýšený výstupný tlak
vody, bude potrebné inštalovať tlakové čerpadlo na vstupe alebo inštaláciu solenoidového ventilu na
výstupe, sa využije riadiaci signál nachádzajúci sa na konektore výstupného signálu.

 Pomocou skrutkovača alebo iným nástrojom otvorte kryt regulačného ventilu.
 Na výstupný konektor signálu (obrázok 4) pripojte vodiče (obrázok 5).
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Obrázok 4 Výstupný konektor signálu

Režim riadenia s priamym pripojením tlakového čerpadla AC 220 V (prúd <5 A)

Režim riadenia s pripojením tlakového čerpadla s pomocným stýkačom AC (prúd >5 A)

Obrázok 5

 Čas  signálu  pre  otvorenie  a  uzatvorenie:  V režime  b-01  signál  je  na  výstupe
v okamihu keď ventil opúšťa stav prevádzky, signál sa ruší v okamihu keď sa ventil
vracia do stavu prevádzky.

 Napájanie striedavým prúdom AC 220 V je potrebné zabezpečiť ističom zvodového
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prúdu – prúdovým chráničom.
 Na obrázku  5  je  konektor  výstupného signálu.  Spoločný  kontakt  je  na  strednej

svorke,  pravá  svorka  označená  N/C  je  kontakt  v  pokoji  spojený,  ľavá  svorka
označená N/O je kontakt v pokoji rozpojený.

7. Funkcia čiastočného obtoku
Ak je ventil v prevádzkovom stave a užívateľ potrebuje určitú tvrdosť, použite priamy skrutkovač na
nastavenie skrutky. Otáčaním skrutky v smere hodinových ručičiek sa obtok uzatvára. Otáčaním proti
smeru  hodinových  ručičiek  dosiahnete  čiastočný  obtok.  Obtok  je  maximálny,  ak  je  nastavovacia
skrutka v rovine s čelom.

8. Konektor diaľkového ovládania
Ak je tento ventil použitý na výrobu čistej vody alebo je spojený s on-line monitorovacím systémom
alebo PC, v prípade požiadavky na regeneráciu sa signál  prenáša signálnym káblom z externého
zariadenia  do  konektoru  diaľkového  ovládania  na  hlavnej  riadiacej  doske.  Je  to  rovnocenné  so
stlačením manuálneho tlačidla.

 Chybná inštalácia multifunkčného regulačného ventilu prietoku zruší záruku.
 Ak sú potrebné akékoľvek potrubné alebo elektrické práce,  musia sa uskutočniť

odborníkom pred inštaláciou.
 Minimálny tlak vstupnej vody je 0,15 MPa, maximálny tlak vstupnej vody je 0,6 MPa.

Pri tlaku väčšom ako 0,6 MPa je potrebné nainštalovať pred vstupom vody regulátor
tlaku.

 Pri inštalácii nepoužívajte potrubie solenia alebo iné spojky na prenášanie systému.
 So  všetkými  dielmi  ventilu  zaobchádzajte  opatrne.  Diely  chráňte  pred  pádom,

ťahom alebo krútením. Používajte prosím dodané originálne príslušenstvo.
 Nedoťahujte príliš  skrutkové spoje potrubia, aby ste nepoškodili  závity na ventile

a jeho konektoroch. Spoje ventilu nie sú navrhnuté pre prílišné preťaženie.
 Odporúča sa používať PPR rúry, wave-thread rúry alebo UPVC rúry, nepoužívajte

alumínium-plastové rúry.
 Spoje  všetkých  potrubí  musia  byť  dostatočne  utesnené,  bez presakovania.  Inak

kapacita prietoku za určitých podmienok nemusí dosiahnuť očakávané výsledky.
 Odporúča sa v soľnej nádrži  použiť regulátor hladiny kvapaliny a odvzdušňovací

ventil.
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Návod na prevádzku regulátora

Ovládací panel

1. Displej
V prevádzkovom stave displej zobrazuje opakovane každých 10 sekúnd nasledujúce údaje:

 Zostatok objemu upravenej vody (pozrite obrázok 1A), napríklad 3000 Gal.
 Aktuálny prietok (pozrite obrázok 1B), napríklad 8.8 GPM.
 Pracovný  režim  systému  (pozrite  obrázok  1C),  napríklad  A-03  (čo  znamená  regeneráciu

dolným prietokom, inteligentný objem).
 Čas  regenerácie  (pozrite  obrázok  1D,  iba  pre  pracovný  režim  A-01/03/11/13  a zostatok

objemu upravenej vody rovnej 0, počas čakania má túto položku), napríklad 02:00.
 Výstražný  signál  pri  nedostatku  soli  (pozrite  obrázok  1E),  zobrazuje  sa  iba  pri  príjme

výstražného  signálu  (je  potrebné nainštalovať  výstražné  zariadenie  pre  prípad  chýbajúcej
soli).
Napríklad: Pre pracovný režim regulátora A-03, počas režimu prevádzky, pre zostatok objemu
upravenej vody 0 a pri chýbajúcej soli sa cyklicky zobrazuje nasledujúcich 5 obrázkov:

 

Obrázok 1A Obrázok 1B Obrázok 1C

Obrázok 1D Obrázok 1E
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Ak je systém v niektorom inom režime, zobrazujú sa nasledujúce obrázky:

Pracovný režim Obsah zobrazenia Popis Poznámka

Spätné premývanie

Aktuálny čas 10:30:25.
10:00 predstavuje 
zostávajúci čas v tomto
režime, jednotky 
sekundy, 
odpočítavanie.

Solenie a pomalé 
premývanie

60:00 predstavuje 
zostávajúci čas v tomto
režime, jednotky 
sekundy, 
odpočítavanie.

Pre pracovný režim A-
01, A-02 alebo A-03 
zobrazuje regeneráciu 
prietokom nadol.
Pre pracovný režim A-
11, A-12 alebo A-13 
zobrazuje regeneráciu 
prietokom nahor.
Pre pracovný režim A-
21 nie je žiadny 
obrázok.

Napĺňanie soli

05:00 predstavuje 
zostávajúci čas v tomto
režime, jednotky 
sekundy, 
odpočítavanie.

Rýchle premývanie

10:00 predstavuje 
zostávajúci čas v tomto
režime, jednotky 
sekundy, 
odpočítavanie.

Bežiaci motor

Pracovný režim A-21, 
horný obrázok ak sa 
mení pracovný režim 
z prevádzky do 
premývania.
Pracovný režim A-
11/12/13, dolný 
obrázok ak sa mení 
pracovný režim 
z prevádzky do 
premývania.

Pracovný režim A-21, 
horný obrázok ak sa 
mení pracovný režim 
z rýchleho premývania 
do prevádzky, 
z prevádzky do 
spätného premývania. 
Po skončení prevádzky
F00 mínus 1 ak nie je 
0, ale ak je 0 potom 
zastavenie na pozícii 
prevádzky.

Uzamknutá 
klávesnica

V režime uzamknutia 
klávesnice ak stlačíte 
ľubovoľný tlačidlo.

Chyba systémovej 
údržby

E-01 predstavuje kód 
chyby.

Formát  aktuálneho  času  je  24  hodín.  Jednotka  objemu:  m3,  jednotka  aktuálneho
prietoku: m3/h.
Ak svieti znak , znamená to stav uzamknutia klávesnice.
Čas v pravom hornom rohu je aktuálny čas.
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2. Tlačidlo 
 Stlačte  toto  tlačidlo  pre  vstup  do  menu,  stlačte   alebo   pre  zobrazenie  hodnoty

jednotlivých parametrov.
 Po  vstupe  do  menu  stlačte  toto  tlačidlo  znovu,  aby  ste  zobrazili  obrázok  nastavovania

parametra, parameter bliká.
 Po nastavení parametra stlačte toto tlačidlo,  zaznie potvrdzujúci  tón vykonania nastavenia

a návratu do režimu nastavovania.

3. Tlačidlo 
 Stlačte toto tlačidlo ak nie ste v menu a chceli by ste ukončiť aktuálny pracovný stav a prejsť

ihneď na nasledujúci pracovný stav.
 Stlačte toto tlačidlo v menu pre návrat o úroveň vyššie v menu.
 Stlačte toto tlačidlo v režime nastavovania parametra (nastavený parameter sa neuloží) pre

návrat do režimu nastavovania.

4. Tlačidlá  a 
 Prejdite  do  menu,  postupne  stláčajte   alebo  ,  zobrazia  sa  hodnoty  jednotlivých

parametrov.
 Pri nastavovaní parametra stláčajte  alebo , nastavíte parameter nahor alebo nadol.
 Stlačte súčasne obe tlačidlá  a na 5 sekúnd, odomkne sa klávesnica.

Nastavovanie alebo prehliadanie je možné po odomknutí klávesnice.
Pri  stláčaní  tlačidiel   a   pri  nastavovaní  parametra  sa  číslo  mení  krokovo  po
každom stlačení. Môžete tiež stlačiť a pridržať tlačidlo dlhšie ako 1,5 s, parameter sa
bude meniť každých 0,2 s o jednotku. Ak pridržíte tlačidlo dlhšie ako 3 s, parameter sa
bude meniť pre rýchlejšie nastavenie každých 0,2 s o 20.

Zisťovanie a nastavovanie 
jednotlivých parametrov
Napríklad: Program je v stave prevádzky,  ak chcete nastaviť  aktuálny čas z 9:45 na 11:28 a čas
spätného premývania z 10 minút na 15 minút, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Nastavenie parametra
 Ak je systém v režime nastavovania parametra, požadovaný parameter bliká. Stlačte tlačidlo

 alebo  na jeho zmenu.
2.  Ak  klávesnica  nie  je  zablokovaná,  stlačte  tlačidlo   aby ste  prešli  do  menu s nasledujúcimi
možnosťami:

 Set Clock (Nastavenie hodín)
 Water Used Today (Dnešná spotreba vody)
 Recently 7 days Average Water Use (Priemerná denná spotreba vody za posledných 7 dní)
 Set Language (Nastavenie jazyka)
 Advanced Setting (Rozšírené nastavenia)
 Možnosť vyberte pomocou tlačidiel   alebo , vybraná možnosť sa vysvieti, ako napríklad

na nasledujúcich obrázkoch:

(Na obrázku je vybraná možnosť Set Clock) (Na obrázku je vybraná možnosť Advanced Setting)
Po vstupe do menu stlačením tlačidla  sa vrátite späť do nastavovania.
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Po výbere možnosti Set Clock stlačte tlačidlo , zobrazí sa:

Nastavenie: 09:30 bliká, stlačte  alebo  až kým nenastavíte potrebnú hodnotu parametra, potom
stlačte tlačidlo  , aby ste uložili nastavenie a vrátili sa do nastavovania. Stlačením tlačidla   sa
vrátite bez uloženia novej hodnoty parametra.

Po výbere možnosti Water Used Today, stlačte tlačidlo , zobrazí sa:

Stlačte tlačidlo  pre návrat do nastavovania.

Po výbere možnosti Recently 7 Days Average Water Used, stlačte tlačidlo , zobrazí sa:

Stlačte tlačidlo  pre návrat do nastavovania.

Po výbere možnosti Set GAL./L:M3, stlačte tlačidlo , zobrazí sa:

Stlačte tlačidlo  pre návrat do nastavovania.

Po výbere možnosti Set Language, stlačte tlačidlo , zobrazí sa:

Vysvieti sa English, pre zmenu medzi English a Čínsky stlačte tlačidlo  alebo . 
Stlačte tlačidlo , aby ste uložili nastavenie a vrátili sa do nastavovania. Jazyková verzia sa uplatní

ihneď po nastavení. Stlačte tlačidlo  pre návrat bez uloženia vášho výberu.

Po  výbere  možnosti  Advanced  Setting  stlačte  tlačidlo  ,  aby  ste  prešli  do  menu  rozšírených
nastavení, sú tu nasledujúce možnosti:

 Set Work Mode (Nastavenie pracovného režimu)
 Set Recharge Time (Nastavenie času regenerácie, pre pracovný režim A-02, pre A-12 nie táto

možnosť)
 Set Residual Water Capacity (Nastavenie objemu zostatku vody)
 Set Repeat-washing Times (Nastavenie počtu opakovaní premývania, iba pre pracovný režim

A-21)
 Set  Interval  Backwash  Times  (Nastavenie  počtu  intervalov  spätného  premývania,  iba  pre

pracovný režim A-11, 12, 13)
 Set Backwash Time (Nastavenie času spätného premývania)
 Set Brine & Slow Rinse Time (Nastavenie solenia a pomalého premývania, pracovný režim 

A-21 túto možnosť nepodporuje)
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 Set Brine Refill  Time (Nastavenie času napĺňania soli,  pracovný režim A-21 túto možnosť
nepodporuje)

 Set Fast Rinse Time (Nastavenie času rýchleho premývania)
 Set Max Days Between Recharges (Nastavenie maximálneho počtu dní medzi regeneráciami)
 Set Output Signal Work Mode (Nastavenie pracovného režimu výstupného signálu)

                              
(1) Po výbere možnosti Set Work Mode, stlačte tlačidlo , zobrazí sa:

Bliká možnosť regenerácie prietokom nadol, inteligentný objem, pre zmenu stlačte tlačidlo  alebo ,
zmení sa tiež A-03.
Je sedem možností: A-01 prietok nadol, objem oneskorene, A-02 prietok nadol, objem presne, A-03
prietok nadol, objem inteligentne, A-11 prietok nahor, objem oneskorene, A-12 prietok nadol, objem
presne, A-13 prietok nadol, objem inteligentne, A-21 filtrácia.
Po výbere požadovaného režimu práce stlačte tlačidlo  , aby ste uložili nastavenie a vrátili sa do

nastavovania. Stlačte tlačidlo  pre návrat bez uloženia vášho výberu.

(2) Po výbere možnosti Set Recharge Time, stlačte tlačidlo , zobrazí sa:

Zmeňte  blikajúcu  hodnotu  parametra  02:00  na  požadovanú tlačidlami   alebo  ,  potom stlačte
tlačidlo , aby ste uložili nastavenie a vrátili sa do nastavovania. Stlačte tlačidlo  pre návrat bez
uloženia vášho výberu.

(3) Po výbere možnosti Set Residual Water Capacity, stlačte tlačidlo , zobrazí sa:

Zmeňte  blikajúcu  hodnotu  parametra  2646  na  požadovanú  tlačidlami   alebo  ,  potom stlačte
tlačidlo , aby ste uložili nastavenie a vrátili sa do nastavovania. Stlačte tlačidlo  pre návrat bez
uloženia vášho výberu.

(4) Po výbere možnosti Set Repeat-washing Times, stlačte tlačidlo , zobrazí sa:

Zmeňte blikajúcu hodnotu parametra 0 na požadovanú tlačidlami   alebo  , potom stlačte tlačidlo
, aby ste uložili nastavenie a vrátili sa do nastavovania. Stlačte tlačidlo  pre návrat bez uloženia

vášho výberu.
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(5) Po výbere možnosti Set Interval Backwash Times, stlačte tlačidlo , zobrazí sa:

Zmeňte blikajúcu hodnotu parametra 0 na požadovanú tlačidlami   alebo  , potom stlačte tlačidlo
, aby ste uložili nastavenie a vrátili sa do nastavovania. Stlačte tlačidlo  pre návrat bez uloženia

vášho výberu.

(6) Po výbere možnosti Set Backwash Time, stlačte tlačidlo , zobrazí sa:

Zmeňte  blikajúcu  hodnotu  parametra  10:00  na  požadovanú tlačidlami   alebo  ,  potom stlačte
tlačidlo , aby ste uložili nastavenie a vrátili sa do nastavovania. Stlačte tlačidlo  pre návrat bez
uloženia vášho výberu.

(7) Po výbere možnosti Set Brine & Slow Rinse Time, stlačte tlačidlo , zobrazí sa:

Zmeňte  blikajúcu  hodnotu  parametra  60:00  na  požadovanú tlačidlami   alebo  ,  potom stlačte
tlačidlo , aby ste uložili nastavenie a vrátili sa do nastavovania. Stlačte tlačidlo  pre návrat bez
uloženia vášho výberu.

(8) Po výbere možnosti Set Brine Refill Time, stlačte tlačidlo , zobrazí sa:

Zmeňte  blikajúcu  hodnotu  parametra  05:00  na  požadovanú tlačidlami   alebo  ,  potom stlačte
tlačidlo , aby ste uložili nastavenie a vrátili sa do nastavovania. Stlačte tlačidlo  pre návrat bez
uloženia vášho výberu.

(9) Po výbere možnosti Set Fast Rinse Time, stlačte tlačidlo , zobrazí sa:

Zmeňte  blikajúcu  hodnotu  parametra  10:00  na  požadovanú tlačidlami   alebo  ,  potom stlačte
tlačidlo , aby ste uložili nastavenie a vrátili sa do nastavovania. Stlačte tlačidlo  pre návrat bez
uloženia vášho výberu.

(10) Po výbere možnosti Set Max Days Between Recharges, stlačte tlačidlo , zobrazí sa:

Zmeňte blikajúcu hodnotu parametra 30 na požadovanú tlačidlami  alebo , potom stlačte tlačidlo
, aby ste uložili nastavenie a vrátili sa do nastavovania. Stlačte tlačidlo  pre návrat bez uloženia

vášho výberu.
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(11) Po výbere možnosti Set Output Signal Work Mode, stlačte tlačidlo , zobrazí sa:

Zmeňte blikajúcu hodnotu parametra 01 na požadovanú tlačidlami  alebo , potom stlačte tlačidlo
, aby ste uložili nastavenie a vrátili sa do nastavovania. Stlačte tlačidlo  pre návrat bez uloženia

vášho výberu.
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Hodnoty parametrov

Č. Obsah
Rozsah
hodnôt

Predvolená
hodnota

Jednotka Poznámka

P1 12/24 hodiny
12 alebo 24
V závislosti
od hodín

24 Nedostupné v čínskej verzii

P2 Aktuálny čas
00:00 –
23:59

Nastavenie
pri inštalácii

Hod:Min Meniteľné

P3 Jednotka prietoku Gal./L/m3 Nedostupné v čínskej verzii

P4 Pracovný režim

A-01
A-02
A-03
A-11
A-12
A-13
A-21

A-01

01: Prietok nadol, objem oneskorene

02: Prietok nadol, objem presne

03: Prietok nadol, objem inteligentne

11: Prietok nahor, objem oneskorene

12: Prietok nadol, objem presne

13: Prietok nadol, objem inteligentne

21: Filtrácia

P5 Čas regenerácie
00:00 –
23:59

02:00 Hod:Min
Nastavenie pri inštalácii
(Táto položka nie je, ak
položka P4 je 02, 12)

P6 Pretečený objem 0 – 99.99 10.00 m3

Nastavenie pri inštalácii
(V anglickej verzii sú voliteľné

tri jednotky P3)

P7
Počet opakovaní 
premývania

0 – 20 0
Nastavenie pri inštalácii

(Iba ak položka P4 je 21)

P8
Počet intervalov 
spätného 
premývania

0 – 20 0
(Iba ak položka P4 je 11, 12,

13)

P9
Čas spätného 
premývania

0 – 99.59 10.00 Min:Sec Nastavenie pri inštalácii

P10
Solenie a pomalé 
premývanie

0 – 99.59 10.00 Min:Sec
Nastavenie pri inštalácii
(Táto položka nie je, ak

položka P4 je 21)

P11
Čas napĺňania 
soli

0 – 99.59 5.00 Min:Sec
Nastavenie pri inštalácii
(Táto položka nie je, ak

položka P4 je 21)

P12
Čas rýchleho 
premývania

0 – 99.59 10.00 Min:Sec Nastavenie pri inštalácii

P13
Maximálny počet 
dní medzi 
regeneráciami

0 – 40 30 Deň
Nastavenie pri inštalácii

(Ak sa nastaví na 0, položka je
blokovaná)

P14
Pracovný režim 
výstupného 
signálu

b-01, b-02 b-01 Nastavenie pri inštalácii
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Základy nastavovania parametrov
Tento ventil je automatický ventil riadený objemom. Čas každej pozície je vypočítavaný podľa nasledujúcich
vzorcov alebo ako odporúčania ponúkané dodávateľom pre celý systém.

1. Čas  regenerácie:  Regeneračný  cyklus  trvá  asi  dve  hodiny.  Podľa  požiadaviek  zákazníka  je
omnoho vhodnejšie nastaviť  regeneráciu v čase, keď nepoužíva vodu. (Iba pre typ s objemom
oneskorene).

2. Objem úpravy vody Q=VR x E/(YD x k)
V tomto vzorci:

VR – – Objem živice [m3]
E – – Pracovná schopnosť výmeny živice [mol/m3]
YD – – Tvrdosť vstupnej vody [mol/m3]
K – – Bezpečnostný koeficient, zvyčajne 1,2 až 2. Závisí od tvrdosti vstupnej vody. Pri vyššej
hodnote je koeficient vyšší.

3. Čas spätného premývania: Závisí na znečistení vstupnej vody. Odporúča sa nastaviť na 10 až 15
minút.  Ak  je  znečistenie  vyššie,  potom  je  čas  spätného  premývania  dlhší.  Ak  je  znečistenie
vstupnej vody väčšie ako 5, odporúča sa pre regulačný ventil nainštalovať filter.

4. Solenie a pomalé premývanie = Čas čerpania soli + Čas pomalého premývania (Čas pomalého
premývania sa niekedy nazýva Čas výmeny)
a) Čas čerpania soli t = 60VZ / (S x v)   [mol/m3]

VZ = mCZ / (C x ρ x 103)   [m3]
V tomto vzorci:

VZ – – Objem regenerovanej tekutiny [m3]
S – – Plocha vrstvy prostriedku výmeny (zariadenie výmeny) [m2]
v – – Prietoková rýchlosť regenerovanej tekutiny [m/h]
mCZ – – Dávkovanie regeneračného prostriedku, ktorý je 100 % čistý a regeneruje 1 kg
C – – Čistota regeneračnej tekutiny [%]
ρ – – Hustota regeneračnej tekutiny [%]
mCZ – – VR E k M / ε x 1000) [kg]

V tomto vzorci:
VR – – Množstvo živice [m3]
E – – Objem výmeny prostriedku výmeny [mol/ m3]
k – – Spotreba regeneračného prostriedku. Pre dolnoprietokovú regeneráciu k by sa malo
voliť od 2 do 3,5. Pre hornoprietokovú regeneráciu k by sa malo voliť od 1,2 do 1,8.
M – – Molová kvalita regeneračného prostriedku, NaCl je 58,5.
ε – – Čistota regeneračného prostriedku, v bežnej soli predstavuje NaCl 95 až 98 %.

b) Čas pomalého premývania = Prietok pomalého premývania / rýchlosť pomalého premývania
[min]. Objem vody pomalého premývanie je vo všeobecnosti 0,5 až 1 násobok množstva živice.

5. Čas naplnenia soli = Objem vody výmeny soli / rýchlosť tečúcej vody [min]
Objem vody naplnenej do nádržky je rovný celkovému spotrebovanému objemu regeneračnej soli.
Vzhľadom na zmeny tlaku napájacej vody mení sa tiež rýchlosť napĺňanie nádržky. Odporúča sa,
aby skutočný čas napĺňania vody do nádržky bol o 1 a 2 minúty dlhší ako teoreticky vypočítaný
čas,  aby  sa  zabezpečil  dostatok  vody  v  nádržke.  (Poznámka:  v  nádržke  je  regulátor  hladiny
tekutiny.)

6. Čas rýchleho premývania = Prietok rýchleho premývania / rýchlosť rýchleho premývania [min].
Objem vody je 3 až 6 násobok množstva živice. Vo všeobecnosti trvá 10 až 12 minút, ale závisí na
požiadavkách na výstupnú vodu.

7. Nastavenie intervalu času spätného premývania (len pre typy A-11/12/13)
Ak  je  voda viac  zakalená,  mal  by sa  interval  času spätného premývania  nastaviť  na  F-00,  to
znamená spätné premývanie pri každej regenerácii. Ak je vstupná voda menej zakalená, mohol by
sa interval času spätného premývania nastaviť na F-01 (alebo iná číselná hodnota), to znamená
prevádzka dvakrát ale spätné premývanie raz, teda Prevádzka – Spätné premývanie – Solenie a
pomalé  premývanie  –  Napĺňanie  soli  –  Rýchle  premývanie  –  Prevádzka  –  Solenie  a  pomalé
premývanie – Napĺňanie soli – Rýchle premývanie.

8. Počet opakovaní premývania. (Iba pre pracovný režim A-21).
Ak je voda silne zakalená,  môžete nastaviť počet opakovaní premývania, napríklad F-01 (alebo
viac), teda prevádzka – spätné premývanie – rýchle premývanie – spätné premývanie – rýchle
premývanie, prevádzka.

Poznámka: Uvedené rýchlosti pomalého premývania, napĺňania, rýchleho premývania závisia na type
vstrekovača. Pozrite druhú tabuľku v tomto návode. Uvedené vzorce sú iba pre vašu informáciu.
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Testovacia prevádzka
1. Nainštalujte multifunkčný regulačný ventil prietoku na nádržku živice podľa daného stavu a

potrubia, uzatvorte ventil obtoku (ventil A, obrázok 1), potom pripojte napájanie.
2. Pomaly otvorte vstupný ventil B do 1/4, čím začne prúdiť voda do nádržky živice. Keď voda

prestane prúdiť, otvorte výstupný ventil C. Keď unikne všetok vzduch z potrubia, uzatvorte
výstupný ventil. Skontrolujte, či nikde nepresakuje. Ak áno, vykonajte ihneď nápravu.

3. Otvorte vstupný ventil B naplno.

4. Stlačte tlačidlo   do polohy „Spätné premývanie“. Nechajte tiecť vodu z odtoku asi 3 až 4
minúty.

5. Naplňte vodu do soľnej nádržky pomocou hadice alebo odmerky, až kým voda nedosahuje
vrch ventilu kontroly vzduchu. Potom pridajte do nádržky požadované množstvo soli a soľ čo
najviac rozpusťte.

 Do soľnej nádržky sa musí dávať len soľ určená na zmäkčovanie vody, s čistotou minimálne
99,5 %, nesmie sa používať jemná soľ.

6. Stlačte tlačidlo  do polohy „Solenie a pomalé premývanie“, čím regulačný ventil nasáva soľ
z  nádržky až kým kontrola vzduchu nezastaví  nasávanie  soli.  Po tom, ako ventil  kontroly
vzduchu zastaví nasávanie soli, počkajte niekoľko minút (pozrite Pomalé premývanie).

7. Stlačte tlačidlo   do polohy „Napĺňanie soli“, čím sa voda naplní do požadovanej úrovne,
napĺňanie zastaví regulátor hladiny kvapaliny.

8. Stlačte tlačidlo  do polohy „Rýchle premývanie“, nechajte rýchle premývanie určitý čas.

9. Zoberte trochu vody na analýzu. Ak je kvalita vody dostatočná, stlačte tlačidlo  , čím sa
regulačný ventil vráti do prevádzkového stavu. Ventil možno používať.

10. Nastavte časové parametre podľa návodu na obsluhu regulátora.

 Ak vstupná voda tečie príliš rýchlo, poškodí sa materiál v nádržke živice. Ak voda
tečie do nádržky pomaly, počuť z odtoku zvuk vzduchu.

 Stav prevádzkového času spätného premývania,  solenia a pomalého premývania,
dopĺňania soli a rýchleho premývania závisí na nastavení parametrov podľa výpočtu
alebo podľa odporúčaní dodávateľov zariadenia.
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Princíp práce a bloková schéma

Funkcia prevádzky
Vstupná  voda  vchádza  do  regulačného
ventilu zo vstupu A cez teleso ventilu vo
vrchnej  časti  bloku  ventilu  a  prechádza
do  nádržky  zvrchu  (alebo  stúpacím
potrubím  mimo  nádržky  živice,  rovnako
ako nižšie). Potom tečie nadol cez vrstvy
živice  (zmäkčuje  sa,  a  pre  prečistenie
obsahuje  uhlíkovú  vrstvu),  stáva  sa
zmäkčenou vodou, potom prechádza cez
spodné sitko a vracia  sa do stúpacieho
potrubia,  nahor  do  telesa  ventilu,
prechádza  cez  blok  ventilu  a  nakoniec
vyteká  z  vývodu  B.  Čiastočný  obtok  je
možný pomocou regulačnej skrutky.

Funkcia spätného premývania
Vstupná  voda  vchádza  do  regulačného
ventilu zo vstupu A cez teleso ventilu vo
vrchnej  časti  bloku  ventilu  a  prechádza
do  nádržky  zvrchu  (alebo  stúpacím
potrubím vo  vnútri,  rovnako ako nižšie).
Potom  do  spodnej  časti  nádržky,  cez
spodné  sitko  do  nádržky,  nahor  cez
vrstvy  živice,  cez  teleso  ventilu,  blok
ventilu a nakoniec vyteká z odtoku C.

Funkcia nasávania soli (prietok nadol)
Vstupná  voda  vchádza  do  regulačného
ventilu  zo  vstupu  A cez  blok ventilu  do
vstupu  vstrekovača  F  a  rýchlo  tečie  do
výstupu  vstrekovača  E,  čo  vytvára
záporný pretlak, takže soľ je nasávaná do
ventilu  cez  vstup  D,  potom  do  vrchnej
časti nádržky. Soľ steká nadol cez vrstvy
živice, cez spodné sitko, nahor stúpacím
potrubím, potom cez teleso ventilu, blok
ventilu a nakoniec vyteká z odtoku C.
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Funkcia nasávania soli (prietok nahor)
Vstupná  voda  vchádza  do  regulačného
ventilu  zo  vstupu  A cez  blok ventilu  do
vstupu  vstrekovača  F  a  rýchlo  tečie  do
výstupu  vstrekovača  E,  čo  vytvára
záporný pretlak, takže soľ je nasávaná do
ventilu cez vstup D, potom do stúpacieho
potrubia,  cez  spodné  sitko  do  nádržky,
nahor  cez  vrstvy  živice,  blok  ventilu  a
vyteká z odtoku C.

Funkcia  pomalého  premývania  (rovnaká  funkcia  ako  pri  stave  nasávania  soli  –
prietok nahor)

Po  absorbovaní  všetkej  soli,  vstupná
voda  vchádza  plynule  do  regulačného
ventilu zo vstupu A, cez blok ventilu do
vstupu dýzy vstrekovača, prechádza cez
dýzu  vstrekovača  ďalej  do  stúpacieho
potrubia,  cez  spodné  sitko,  cez  vrstvy
živice,  potom  do  telesa  ventilu,  blok
ventilu a vyteká z odtoku C.

Funkcia  pomalého  premývania  (rovnaká  funkcia  ako  pri  stave  nasávania  soli  –
prietok nadol)

Po  absorbovaní  všetkej  soli,  vstupná
voda  vchádza  plynule  do  regulačného
ventilu zo vstupu A, cez blok ventilu do
vstupu dýzy vstrekovača, prechádza cez
dýzu vstrekovača nadol cez vrstvy živice,
cez spodné sitko, do stúpacieho potrubia
do telesa ventilu, blok ventilu a nakoniec
vyteká z odtoku C.
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Funkcia napĺňania soli
Vstupná  voda  vchádza  do  ventilu  zo
vstupu  A  cez  blok  ventilu  do  výstupu
vstrekovača E, zo spojky potrubia solenia
D  tečie  do  soľnej  nádržky.  Druhá  časť
vody prechádza  cez výstup  vstrekovača
E a malý otvor do vstupu vstrekovača F,
potom  cez  teleso  ventilu,  blok  ventilu
vyteká z odtoku C.

Funkcia rýchleho premývania
Vstupná  voda  vchádza  do  regulačného
ventilu  zo  vstupu  A,  cez  teleso  ventilu,
hornej  časti  bloku  ventilu  a  vchádza
zvrchu  do  nádržky.  Potom  nadol  cez
vrstvy  živice,  vracia  sa  do  stúpacieho
potrubia  cez  spodné  sitko,  nahor  do
telesa ventilu, cez blok ventilu a nakoniec
vyteká z odtoku C.

Poznámky: Uvedené blokové schémy sú špecifické pre F79A (Pri regenerácii neprechádza žiadna
voda). Možno zvoliť buď prietok nahor alebo prietok nadol, nie však oba súčasne. Pre F79B
(Voda pri regenerácii prechádza) je okrem prevádzkového stavu prevádzka rovnaká ako je
popísané vyššie, ale s užívateľom stanoveným objemom neupravenej prívodnej vody.
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Návod na údržbu
Súčasti regulačného ventilu

Problém Príčina Riešenie

1. Zmäkčovač 
neregeneruje.

A. Zariadenie je vypnuté.
B. Zle nastavený čas regenerácie.
C. Poškodený regulátor.

A. Skontrolujte sieťové napájanie, včítane poistky, 
vidlice, vypínača...

B. Zmeňte čas.
C. Skontrolujte alebo vymeňte regulátor.

2. Zmäkčovač dáva
tvrdú vodu.

A. Otvorený guľový ventil obtoku.
B. V nádržke soli nie je soľ.
C. Zablokovaný vstrekovač.
D. V nádržke soli nie je dostatok vody.
E. Preteká stúpacie potrubie.
F. Preteká vo vnútri telesa ventilu.
G. Čiastočný obtok je príliš otvorený.
H. Používanie F79B v režime regenerácie

A. Uzatvorte guľový ventil obtoku.
B. Skontrolujte, že je v nádržke pevná soľ.
C. Vymeňte alebo vyčistite vstrekovač.
D. Skontrolujte čas napĺňania vody do nádržky soli.
E. Skontrolujte, či nie je poškodené stúpacie 

potrubie a skontrolujte tesniaci krúžok.
F. Skontrolujte alebo vymeňte teleso ventilu.
G. Nastavte skrutku obtoku na vhodnú hodnotu
H. Ak máte požiadavku aby nepretekala žiadna 

neupravená voda, použite F79A.

3. Nenasáva sa soľ.

A. Vstupný tlak je príliš nízky.
B. Zablokované potrubie solenia.
C. Preteká potrubie solenia.
D. Poškodený vstrekovač.
E. Preteká vo vnútri telesa ventilu.

A. Zvýšte vstupný tlak.
B. Skontrolujte potrubie. Odstráňte upchatie.
C. Skontrolujte potrubie.
D. Vymeňte nový vstrekovač.
E. Skontrolujte alebo vymeňte teleso ventilu.

4. V nádržke soli je 
príliš veľa vody.

A. Čas napĺňania soli je príliš dlhý.
B. Príliš veľa vody v nádržke soli nasávaní 

soli.

A. Znovu nastavte čas napĺňania soli.
B. Skontrolujte, či nie je zablokovaný vstrekovač 

alebo potrubie solenia.

5. Porucha tlaku 
vody.

A. Potrubie vedúce k zmäkčovaču 
blokované železným materiálom.

B. Zmäkčovač blokovaný železným 
materiálom.

A. Prečistite potrubie zmäkčovača.
B. Prečistite regulačný ventil. Pridajte do nádržky soli

čistiacu tekutinu, aby sa zvýšila účinnosť 
regenerácie.

6. Soľ vyteká z 
odtoku.

A. V systéme je vzduch.
B. Sitko poškodené.

A. Zabezpečte normálne odvzdušňovanie systému. 
Skontrolujte, či je suchý alebo nie.

B. Vymeňte sitko.

7. Regulačný ventil 
neustále cykluje.

A. Prerušené signálne vodiče.
B. Porucha regulátora.
C. Koliesko zablokované neobvyklým 

predmetom.

A. Znovu pripojte signálne vodiče.
B. Vymeňte regulátor.
C. Vyberte neobvyklý predmet.

8. Neustále vyteká 
voda z odtoku.

A. Preteká vo vnútri telesa ventilu.
B. Výpadok napájania pri spätnom 

premývaní alebo rýchlom premývaní.

A. Skontrolujte a opravte alebo vymeňte teleso 
ventilu.

B. Ručne prepnite do funkcie prevádzky alebo 
uzatvorte obtokový ventil. Znovu ho otvorte po 
ukončení výpadku napájania.

Regulátor

1. Na displeji svietia
všetky číslice a 
symboly.

A. Poškodené spojovacie vodiče medzi 
displejom a riadiacim panelom.

B. Poškodený hlavný riadiaci panel.
C. Napájací zdroj navlhol alebo sa poškodil.

A. Vymeňte spojovacie vodiče.
B. Vymeňte hlavný riadiaci panel.
C. Skontrolujte alebo vymeňte napájací zdroj.

2. Na displeji nie je 
nič.

A. Poškodené spojovacie vodiče medzi 
displejom a riadiacim panelom.

B. Poškodený displej.
C. Poškodený hlavný riadiaci panel.
D. Prerušené napájanie.

A. Vymeňte spojovacie vodiče.
B. Vymeňte displej.
C. Vymeňte hlavný riadiaci panel.
D. Skontrolujte káble a sieťové napájanie.

3. Na displeji je 
zobrazené iba 
blikajúce E1.

A. Poškodené spojovacie vodiče medzi 
miestnym panelom a hlavným riadiacim 
panelom.

B. Poškodený miestny panel.
C. Poškodené mechanické pohonné 

zariadenie.
D. Poškodený hlavný riadiaci panel.
E. Poškodené spojovacie vodiče medzi 

pohonom a hlavným riadiacim panelom.
F. Poškodený pohon.

A. Vymeňte spojovacie vodiče.
B. Vymeňte miestny panel.
C. Skontrolujte mechanický pohon.
D. Vymeňte hlavný riadiaci panel.
E. Vymeňte spojovacie vodiče medzi pohonom a 

riadiacim panelom.
F. Vymeňte pohon.

4. Na displeji je 
zobrazené iba 
blikajúce E2.

A. Poškodené Hallove súčiastky na 
miestnom paneli.

B. Poškodené spojovacie vodiče medzi 
miestnym panelom a hlavným riadiacim 
panelom.

C. Poškodený hlavný riadiaci panel.

A. Vymeňte miestny panel.
B. Vymeňte spojovacie vodiče.
C. Vymeňte hlavný riadiaci panel.

5. Na displeji je 
zobrazené iba 
blikajúce E3.

A. Poškodený pamäťový čip na hlavnom 
riadiacom paneli.

A. Vymeňte hlavný riadiaci panel.

6. Na displeji je A. Poškodený časový čip na hlavnom A. Vymeňte hlavný riadiaci panel.
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zobrazené iba 
blikajúce E4.

riadiacom paneli.
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