
Domowe 
zmiękczacze do wody serii STRATOS 

INSTRUKCJA INSTALACJI,  
ROZRUCHU I UŻYTKOWANIA





GŁÓWNE CECHY ZMIĘKCZACZY SERII STRATOS

Transformator 
Zewnętrzny zasilacz. 

Produkt certyfikowany 
Posiada wymagane certyfikaty.

Łatwe uzupełnianie soli 
Łatwość uzupełniania soli w zbiorniku.
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Zoptymalizowana regeneracja
Proces regeneracji został zoptymalizowany w celu redukcji zużycia 
soli i wody (do 50% mniej soli oraz do 40% mnie wody).

Funkcjonalny i elegancki design
Będzie pasował do Twojego domu jak każde 
inne dobrze zaprojektowane urządzenie.

Tryb wakacyjny
Użytkownik może zaprogramować okresy przestoju, podczas 
których system będzie wykonywał tylko niewielkie płukania złoża.

Warianty regeneracji 
Możliwość wybrania kilku wariantów regeneracji w zależności 
od twardości wody zasilającej i wymaganej wydajności.

PROSZĘ ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ, JAKO ŻE ZAWIERA KSIĄŻKĘ SERWISOWĄ.
ZAPEWNI RÓWNIEŻ LEPSZĄ OBSŁUGĘ POSPRZEDAŻOWĄ.

Wielojęzyczne menu 
Użytkownik może wybrać kilka języków w menu, np. Polski, Angielski, 
Francuski.

Wbudowane obejście 
System może być łatwo odłączony od instalacji wodnej.

Zawór mieszający 
Pozwala na regulację poziomu twardości wody wyjściowej.

Regeneracja odroczona lub natychmiastowa 
Programowalna regeneracja objętościowa.

Nowoczesny wyświetlacz 
Interaktywny kolorowy wyświetlacz z ikonkami.





5

01.PREZENTACJA
01.1  Bezpieczeństwo Zmiękczacza Wody 
  1.2  Co Należy Zrobić Przed Instalacją
02.WSTĘP
02.1  Co to jest twardość wody?
02.2  Jak pracuje Twój system?0
  2.3  Regeneracja systemu 0
  2.4  Stopień regeneracji i pojemność 0
  2.5  Przepływy
02.6  Pozostałości twardości w wodzie
02.7  Twardość rezydualna
02.8  Wzrost poziomu sodu
03.DANE TECHNICZNE ZMIĘKCZACZY STRATOS
04.ROZPAKOWANIE I SPRAWDZENIE ZAWARTOŚCI
05.OSTRZEŻENIA
05.1  Warunki konieczne do prawidłowej pracy systemu 
05.2  Instalacja systemu
05.3  Rozruch i konserwacja
06.INSTALACJA SYSTEMU
06.1  Potrzebne narzędzia 0
  6.2  Instalacja krok po kroku 0
  6.3  Sterownik STRATOS  0
  6.4  Jak zaprogramować system 
07.ROZRUCH
07.1  Rozruch hydrauliczny
07.2  Regulacja Twardości Rezydualnej 0
  7.3  Jak Sprawdzić Twardość Wody
08.KONSERWACJA I HIGIENIZACJA
09.PRZEWODNIK PO IDENTYFIKACJI I ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW
10.KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW SERWISOWYCH
11.NOTATKI

Strona

6
6
6
7
7
7
8
9
9
9
9

10
11
12
12
12
13
14
14
14
14
16
17
19
19
20
21
21
23
24
26

Spis treści



1. Prezentacja

6

1. PREZENTACJA

Zmiękczacz, który właśnie kupiłeś jest najnowocześniejszym 
wyposażeniem, które zapewni miękką wodę w Twoim domu. 

Stworzony i zaprojektowany przez IONFILTER,
przedsiębiorstwo przodujące na rynku wodnym z ponad 
dwudziestoletnim doświadczeniem. System ten zapewni 
miękką wodę bez osadów kamienia, czym ochroni wszelkie 
urządzenia wykorzystujące wodę oraz instalację wodną przed 
odkładaniem się kamienia i jego niepożądanymi efektami. 
Pozwoli cieszyć się zaletami korzystania z miękkiej wody.

Jakość wody w środowisku naturalnym z każdym dniem się 
pogarsza. Wzrasta poziom jej twardości, który powoduje 
problemy niedrożności rur oraz wpływa na prawidłowe 
działanie urządzeń wykorzystujących wodę, zwiększając 
częstotliwość ich serwisowania i obniżając ich żywotność.

Wszystko to spowodowało, że postanowiliśmy zaprojektować 
tą serię domowych zmiękczaczy wody, w celu dostarczenia Ci 
wody o najwyższej jakości.

Twój zmiękczacz STRATOS zapewni Tobie i Twojej rodzinie 
korzyści i zalety wymienione poniżej:

- OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII. 
- Uczucie zdrowia. 
- Miękką i delikatną skórę.
- Wydłużenie żywotności urządzeń 
  oraz grzałek.
- OSZCZĘDNOŚCI EKONOMICZNE: redukuje
  zużycie mydła, płynów i proszków do prania oraz
  innych środków chemicznych.
- Zmniejszenie kosztów serwisowych.
- Praca jest całkowicie automatyczna.

Jest rzaczą bardzo ważną, abyś przeczytał tą instrukcję przed  
zainstalowaniem i rozruchem systemu. Jeżeli masz 

jakiekolwiek pytania odnośnie użytkowania i serwisowania tego 
urządzenia, proszę skontaktować się z Działem Technikczym 
Twojego sprzedawcy lub dystrybutora.

1.1 Bezpieczeństwo Zmiękczacza Wody

Bezpieczeństwo  Twoje i innych osób jest bardzo ważne. W tym 
punkcie zamieszczamy kilka ważnych wiadomości dotyczących 
bezpieczeństwa.

To jest symbol ostrzeżenia przed niebezpieczeń-
stwem. Ten znak ostrzeże Ciebie o możliwych nie-
bezpiecznych sytuacjach, w których możesz znaleźć 
się Ty i osoby, które będą w pobliżu. 

Wszystkie wiadomości dotyczące bezpieczeństwa będą miały 
obok ten symbol lub słowa  NIEBEZPIECZEŃSTWO” lub 
„UWAGA”.

UŻYWANE W TEJ INSTRUKCJI

‘NIEBEZPIECZEŃSTWO’
Poważne lub zagrażające życiu ryzyko, jeżeli nie będą wykonywane 
dokładnie instrukcje podane w tej instrukcji 

‘UWAGA’
Wszystkie wiadomości bezpieczeństwa będą informowały o możliwych 
zagrożeniach oraz jak zmniejszyć ryzyko wypadku, co może się zdażyć, 

jeżeli wskazania podane w tej instrukcji nie będą wykonywane. 

1.2 Co Należy Zrobić Przed Instalacją
Zanim zainstalujesz zmiękczacz wody przeczytaj sekcję 
„Ostrzeżenia”.
Postępuj ostrożnie zgodnie z instrukcją instalacji (gwarancja 
może okazać się nieważna, jeżeli instalacja będzie wykonana 
wadliwie).

Przeczytaj całą instrukcję przed rozpoczęciem instalacji. 
Następnie przygotuj wszystkie konieczne materiały i narzędzia 
konieczne do instalacji.

Sprawdź poprawność działania instalacji sanitarnej i elektrycz-
nej. 

Wszystkie prace instalacyjne muszą być wykonane zgodnie z 
wymogami obowiązującego prawa w Polsce. 

Proszę być ostrożnym przy przenoszeniu zmiękczacza. Nie 
należy go przewracać, upuszczać ani stawiać na ostrym 
podłożu lub obiektach. 

Pod żadnym pozorem zmiękczacz nie może być zainstalowany 
na zewnątrz budynku, jako że musi być chroniony przed 
światłem słonecznym i złymi warunkami atmosferycznymi.
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2.WSTĘP

Zmiękczacz ten posiada w standardowym wyposażeniu 
regulator twardości uzyskanej wody, który pozwala 
na uzyskanie pożądanego poziomu twardości wody w domu.

Przyjazny użytkownikowi sterownik pozwala na uruchomienie 
zmiękczacza w łatwy i szybki sposób.

2.1  Co to jest twardość wody? 

Twardość wody jest to ilość soli powodujących złogi kamienia 
obecnych w wodzie, złożonych głównie z soli wapnia 
i magnezu. Są to sole słabo rozpuszczalne w wodzie. 
Główne sole wpływające na twardość to:

Wodorowęglan wapnia:                                                     
Chlorek wapnia:
Siarczan wapnia:
Wodorowęglan magnezu:
Chlorek  magnezu:
Siarczan magnezu: 

Ca(CO3H)2

CaCl2
CaSO4

Mg(CO3H)2

MgCl2
MgSO4

Te sole, ze względu na ich właściwości chemiczne, mają 
tendencję do wytrącania, powodując złogi kamienia na rurach, 
które skumulowane ograniczają ich światło. W ten sam 
sposób, sole mają wysoką tendencję do odkładania się na 
grzałkach podgrzewaczy wody i wytrącania się w samych 
podgrzewaczach, gdy temperatura wzrasta.

Kombinacja wspomnianych soli i mydła tworzy złogi mydła. 
Złogi te redukują właściwości czyszczące mydła. Wytrącające 
się minerały budują warstwę kamienia na naczyniach 
i sprzętach kuchennych, armaturze i instalacjach sanitarnych. 
Może to nawet wpływać na smak żywności.

GŁÓWNE PROBLEMY 

Kamień na rurach, armaturze i urządzeniach. 

Złogi na grzałkach, powodujące wzrost poboru 

energii ze względu na wygenerowaną izolację. 

Większe zużycie mydła i środków chemicznych. 

Spadek żywotności i wydajności urządzeń mających 

kontakt z wodą. 

Wszystkie te problemy rozwiązuje zastosowanie zmiękczacza 
wody, jako że woda uzyskana po uzdatnieniu przez system jest 
całkowicie wolna od „twardych” soli.

W większości krajów Europy twardość jest podawana 
w jednostkach: stopień francuski. Jest jednak jeszcze kilka 
innych jednostek, w których mierzona jest twardość wody. 

Tabela poniżej pokazuje odpowiedniki w różnych jednostkach. 

JEDNOSTKA 
1 ppm wapnia                 
1 ppm magnezu                     
1 ppm CaCO3

1 stopień francuski °f            
1 stopień niemiecki °d                          
1 stopień angielski °e                
1 mmol/L
1 mval/L = meq/L

CaCO3 w ppm
2,5
4,13

1
10

17,8
14,3
100
50

st. francuski °f
0.25

0.413
0.1
1

1.78
1.43
10
5

2.2 Jak pracuje Twój system?

Zmiękczanie wody dokonuje się w procesie wymiany jonowej. 
W tym celu w systemie zastosowana jest żywica 
ze zdolnością przechwytywania jonów wapnia (Ca) i magnezu 
(Mg) i usuwania ich z wody.

Kiedy jony wapnia i magnezu są przechwytywane przez 
żywicę, uwalniane są dwa jony sodu (Na), które ze względu 
na swoje właściwości chemiczne tworzą dobrze 
rozpuszczalne sole, usuwając w ten sposób problem 
twardości wody. 

Dlatego też kiedy woda zostaje zmiękczona, poziom sodu 
w niej wzrasta.

Dalsze informacje o tym procesie opisane są w sekcji 2.8

ŻYWICE JONOWYMIENNE: 
Są to syntetyczne związki chemiczne, zwykle w kształcie 
sferycznych ziaren, zdolne do przechwytywania określonych 
substancji chemicznych obecnych w wodzie, które 
są wymieniane na inne substancje na drodze wymiany 
jonowej. W zmiękczaczach wody stosowane są żywice 
tzw. silne kationity, które złożone są z kopolimerów styrenu 
i dwuwinylobenzenu z sulfonianowymi grupami funkcyjnymi.
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Żywica jonowymienna zasypana jest wewnątrz butli 
zmiękczacza wody i zajmuje od 60 do 70% całkowitej objętości 
butli w zależności od modelu zmiękczacza. Część objętości 
butli musi pozostać pusta, aby umożliwić prawidłową 
regenerację żywicy.
Podczas procesu uzdatniania wody woda wpływa do głowicy 
sterującej poprzez przyłącze zasilające, przepływa poprzez 
dystrybutor górny do wnętrza butli, płynie w dół poprzez całą 
objętość złoża, gdzie zachodzi wymiana jonowa.
Uzdatniona woda wpływa poprzez dystrybutor dolny do rury 
dystrybucyjnej i płynie w górę do głowicy sterującej, a następnie 
wypływa z urządzenia poprzez przyłącze odpływowe. W 
przyłączu tym znajduje się turbina wodomierza, która zlicza 
ilość wody uzdatnionej.

Ilość jonów wapnia i magnezu, które jest zdolna przechwycić 
żywica jest ograniczona; dlatego też ograniczona jest ilość 
wody możliwa do uzdatnienia przez zmiękczacz.
System musi okresowo wykonywać proces nazwany 
regeneracją, który pozwala żywicy na ponowne uzyskanie na jej 
powierzchni jonów sodu, co pozwoli kontynuować pracę 
zmiękczacza.
W systemach STRATOS proces regeneracji rozpoczyna się 
automatycznie, kiedy osiągnięta zostaje  zaprogramowana ilość 
wody zmiękczonej uzyskana w trybie pracy. Kontroler pozwala 
użytkownikowi na ustawienie kilku trybów rozpoczęcia 
regeneracji (aby uzyskać dalsze informacje jak programować 
głowicę patrz sekcja 6.3).
Proces regeneracji składa się z kilku etapów, które opisane są 
poniżej:

BACKWASH (płukanie wsteczne):
Woda przepływa rurą dystrybucyjną w dół a następnie w górę 
przez całą objętość złoża, wypłukując z żywicy 
zanieczyszczenia jednocześnie podnosząc złoże, aby 
przygotować je do następnego etapu regeneracji.

Wyjście wody 
podczas 
trybu pracy

Zasilanie wody  
z instalacji sanitarnej

Odpływ 
popłuczyn wody  
do kratki ściekowej

ZASYSANIE SOLANKI (SOLANKOWANIE): 
Za pomocą procesu aspiracji (efekt Venturiego) system 
dokonuje zasysania roztworu solanki, który został wcześniej 
wytworzony w zbiorniku solanki. Solanka przepływa poprzez 
dystrybutor dolny do wnętrza butli, płynie w górę poprzez całą 
objętość złoża. Podczas kontaktu solanki z żywicą zachodzi 
wymiana jonowa i złoże zostaje zregenerowane.

Zasysanie solanki 
dzięki efektowi  

Venturiego

WOLNE PŁUKANIE:
Na tym etapie zassany wcześniej roztwór solanki przepływa 
powoli przez całą objętość żywicy. Zachodzi całkowity kontakt 
pomiędzy solanką i złożem, który optymalizuje regenerację.

SZYBKIE PŁUKANIE: 
Woda płucze złoże płynąc w górę poprzez objętość złoża, 
wypłukując całą solankę pozostałą po poprzednim etapie.

Odpływ popłuczyn 
solanki

Wyjście wody 
podczas 
trybu pracy

Odpływ 
solanki  
do kratki ściekowej

Zasilanie wody  
z instalacji sanitarnej

Wyjście wody 
podczas 
trybu pracy

Odpływ 
solanki  
do kratki ściekowej

Zasilanie wody  
z instalacji sanitarnej

Wyjście wody 
podczas 
trybu pracy

Zasilanie wody  
z instalacji sanitarnej
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NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLANKI: 

Określona ilość wody pobrana zostaje do zbiornika soli w celu 
przygotowania solanki potrzebnej do następnego procesu 
regeneracji. Proces jest w pełni automatyczny,  dlatego też 
zachodzi potrzeba dolewania wody do zbiornika soli (poza 
pierwszym rozruchem zmiękczacza, co opisane jest w sekcji 7).

UWAGA: Podczas procesu regeneracji, system pozwala 
przepływać nieuzdatnionej wodzie przez głowicę sterującą, aby 
zapewnić wodę dla innych urządzeń.

2.4 Stopień regeneracji i pojemność 

Pojemność jonowymienna to ilość twardości, którą może 
usunąć określona objętość żywicy zanim zostanie wyczerpana. 
Wartość ta jest zwykle wyrażana w jednostkach °f x m3/l.

Im większa jest objętość żywicy w systemie, tym większą 
wartość twardości, która może być usunięta zanim żywica 
wyczerpie swoje właściwości zmiękczające. Jest bardzo ważne, 
aby wybrać odpowiedni model systemu dla danego typu 
instalacji.

W zależności od poziomu stężenia solanki używanej 
do regeneracji, pojemność jonowymienna żywicy może się 
zmieniać.

Zmiękczacze STRATOS mają sześć różnych stopni regeneracji, 
w zależności od warunków, w których system musi pracować 
(w celu uzyskania dalszych informacji patrz Sekcja 3).

Systemy nasze standardowo zakładają regenerację 
na poziomie 80g NaCl na litr żywicy, która to odpowiada pracy 
z poziomami twardości wody wejściowej podanymi poniżej:

MODEL
STRATOS 15

STRATOS 25

Zużycie soli 
1,2 kg (80g/l)
2 kg (80g/l)

Maks. twardość 
45°f
70°f

2.5 Przepływy

W zmiękczaczu wody pracującym na zasadzie wymiany 
jonowej, aby zapewnić prawidłowy proces zmiękczania wody, 
musi być zachowany określony czas kontaktu pomiędzy 
uzdatnianą wodą i żywicą. Dla zmiękczaczy STRATOS, 
podczas jego pracy, muszą być zachowane przepływy 
wskazane poniżej:

   Przepływ minimalny (l/h): objętość żywicy x 4

   Przepływ maksymalny (l/h): objętość żywicy x 40

Wszelkie przepływy będące poza granicami podanymi powyżej 
mogą wpłynąć negatywnie na jego pracę (nadmierny wzrost 
kosztów obsługi, pozostałości twardości w wodzie, itp.).

W celu uzyskania dalszych informacji na temat minimalnych 
i maksymalnych przepływów dla każdego modelu, proszę 
sprawdzić to w tabeli specyfikacji.

2.6 Pozostałości twardości w wodzie

Proces wymiany jonowej, na którym bazuje zmiękczani wody, 
może być zakłócony przez różne czynniki, które mogą obniżyć 
jego wydajność, powodując pozostawienie w wodzie pewnej 
ilości twardości.

WYSOKA KONCENTRACJA SODU W WODZIE
Może wpłynąć negatywnie na proces zmiękczania.

PRZEKROCZONY PRZEPŁYW MAKSYMALNY
Jeżeli kontakt wody uzdatnianej ze złożem jest zbyt krótki, 
w wodzie uzyskanej może pozostać pewna wartość twardości. 

STOPIEŃ REGENERACJI
Im wyższy jest stopień regeneracji, tym mniejsze jest ryzyko, 
że w wodzie uzyskanej pozostanie pewna ilość twardości.

2.7 Twardość rezydualna

W zależności od przeznaczenia uzyskanej wody, może być 
koniecznym uzyskanie wody całkowicie zmiękczonej lub, wręcz 
przeciwnie, może być wymagane pozostawienie pewnej 
twardości rezydualnej.

Systemy STRATOS zostały zaprojektowane do uzyskiwania 
całkowicie zmiękczonej wody, ale głowica sterująca posiada 
zawór mieszający, który pozwala na regulację poziomu 
twardości rezydualnej w wodzie uzyskanej (patrz Sekcja 7).

Uwaga: W wodze przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
zalecane jest pozostawienie twardości rezydualnej 
pomiedzy 5 a 8 °f jeżeli instalacja sanitarna jest z miedzi 
i pomiędzy 8 i 10 °f jeżeli instalacja sanitarna jest ze stali. 
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2.8 Wzrost poziomu sodu

Większość sodu, który konsumujemy codziennie pochodzi 
z pożywienia, szczególnie z pożywienia wcześniej 
przetworzonego, gdzie sól jest doskonałym konserwantem.

Konsumpcja sodu z wody pitnej jest raczej niska porównując 
do ilości przyjmowanej z pożywieniem.

Należy jednak mieć świadomość, że zmiękczacz wody 
powoduje wzrost poziomu sodu obecnego w uzdatnionej 
wodzie. Jego poziom będzie wyższy niż w wodzie zasilającej 
system.

UWAGA: Maksymalny zalecany poziom sodu w wodzie 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi wynosi 200 ppm. W zależności 
od koncentracji sodu i twardości w wodzie zasialającej, jest możliwym, 
że poziom ten w wodzie uzdatnionej zostanie przekroczony. Jeżeli są 
takie wymagania lub jeżeli dotyczy to osób będących na diecie 
niskosodowej, zaleca się instalację domowego systemu odwróconej 
osmozy, który dodatkowo uzdatni wodę przeznaczoną do picia.

 Tabela poniżej wskazuje jak wzrasta poziom stężenia 
sodu w wodzie uzdatnionej przy danej twardości wody 
zasilającej zmiękczacz.

POZIOM TWARDOŚCI
WODY (°f)

10
15
25
30
35
40
45
50
60

POZIOM SODU DODANY 
PRZEZ ZMIĘKCZACZ (mg Na/l)

43
65
108
130
152
173
195
217
260
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Model      STRATOS 15 UF STRATOS 25 UF
Kod 795114 795225

Ilość żywicy  15 l 25 l

Przepływ podczas pracy 1,2 2

Przepływ maks.  1,4 2,3

Regeneracja przy 80 g/l 
Ilość soli na regenerację 1,2 kg 2,0 kg

Pojemność jonowymienna 64 °f x m3

Backwash  3 min      6 min

Płukanie przeciwprądowe  3,3 min    2,7 min

Szybkie płukanie  3 min            6 min

Solankowanie 40 min    49 min

Regeneracja przy 120 g/l 
Ilość soli na regenerację 1,8 kg 3,0 kg

Pojemność jonowymienna

Backwash   3 min      6 min

Płukanie przeciwprądowe  5 min    4,2 min

Szybkie płukanie  3 min            6 min

Solankowanie 43 min    52 min

Ilość soli na regenerację 3,0 kg 6,25 kg

Pojemność jonowymienna

Backwash   3 min      6 min

Płukanie przeciwprądowe  8,3 min    8,7 min

Szybkie płukanie  3 min            6 min

Solankowanie 49 min    64 min

Wymiary 
Wysokość: A 900 1130

Szerokość: B 335 335

Głębokość: C 570 570

3.DANE TECHNICZNE ZMIĘKCZACZY STRATOS

Twardość

wody

15ºf

20ºf

25ºf

30ºf

35ºf

40ºf

45ºf

50ºf

55ºf

60ºf

(64 ºf x m³)

4,27 m³

3,20 m³

2,56 m³

2,13 m³

1,83 m³

1,60 m³

1,42 m³

1,28 m³

1,16 m³

1,07 m³

STRATOS 25 UF (795225)

(150 ºf x m³)
10,00 m³

7,50 m³

6,00 m³

5,00 m³

4,29 m³

3,75 m³

3,33 m³

3,00 m³

2,73 m³

2,50 m³

(189 ºf x m³)
12,60 m³

9,45 m³

7,56 m³

6,30 m³

5,40 m³

4,73 m³

4,20 m³

3,78 m³

3,44 m³

3,15 m³

(125 ºf x m³)
8,33 m³

6,25 m³

5,00 m³

4,17 m³

3,57 m³

3,13 m³

2,78 m³

2,50 m³

2,27 m³

2,08 m³

(77 ºf x m³)

5,13 m³

3,85 m³

3,08 m³

2,57 m³
2,20 m³

1,93 m³

1,71 m³

1,54 m³

1,40 m³

1,28 m³

(91 ºf x m³)

6,07 m³

4,55 m³

3,64 m³

3,03 m³
2,60 m³

2,28 m³

2,02 m³

1,82 m³

1,65 m³

1,52 m³

ILOŚĆ WODY UZDATNIONEJ W ZALEŻNOŚCI OD TWARDOŚCI WODY ZASILAJĄCEJ

STRATOS 15 UF (795114)
Twardość

wody

15ºf

20ºf

25ºf

30ºf

35ºf

40ºf

45ºf

50ºf

55ºf

60ºf

125 °f x m3

77 °f x m3 150 °f x m3

91 °f x m3 189 °f x m3

Regeneracja przy*                            *200 g/l                           *250 g/l 

Przepływ nom.:

Przepływ maks.:

1,2 m³/h

1,4 m³/h

Przepływ nom.:

Przepływ maks.:

2 m³/h

2,3 m³/h
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4.ROZPAKOWANIE I SPRAWDZENIE
ZAWARTOŚCI

Jest ważne, aby, zanim rozpoczniemy instalację, sprawdzić 
zawartość opakowania oraz zweryfikować czy system nie 
został uszkodzony podczas transportu.

Każda reklamacja dotycząca uszkodzenia towaru podczas 
transportu musi być zgłoszona u kuriera dostarczającego 
system i poparta pisemnym protokołem szkody spisanym 
w obecności kuriera. Należy pamiętać, że protokół taki musi być 
sporządzony w momencie dostawy towaru.

Wszystkie systemy dostarczane są zmontowane i składają się 
z następujących elementów:

• Zawór sterujący objętościowy STRATOS HE. Głowica w pełni 

automatyczna wykonana z  materiału Noryl. Zawór posiada 
wbudowane obejście i zawór mieszający do ustawienia 
twardości rezydualnej.

• Butla ciśnieniowa zawierająca żywicę jonowymienną, wyko-

nana z polietylenu z włóknem szklanym. 

• Żywica jonowymienna (kationit silnie kwaśny), przeznaczona 

do zmiękczania wody. Dostarczona w butli.

• Obudowa kompaktowa wykonana z plastiku, która może po-

mieścić ilość soli wystarczającą na kilkanaście regeneracji. 

• System zasysania solanki.

• Opakowanie i zabezpieczenia.

Jest ważne, aby przeczytać tą instrukcję przed zainstalowa-
niem systemu.

Poduszka powietrzna chroniąca butlę przed przemieszczaniem 
się podczas transportu musi być usunięta z wnętrza obudowy 
przed rozpoczęciem instalacji. 

Opakowania podlegają recyklingowi i muszą być wrzucone 
do odpowiednich pojemników na odpady i śmieci.

Urządzenie, które nabyłeś zostało zaprojektowane 
i  wytworzone z wysokiej jakości materiałów i komponentów, 
które mogą być ponownie przetwarzane. Nie wolno wyrzucać 
tego systemu do zwykłych koszy na śmieci. 

Kiedy zajdzie potrzeba wyrzucenia systemu, musi on zostać do 
wyspecjalizowanej jednostki zajmującej się odbiorem i 
przetwarzaniem surowców wtórnych takich jak: wyposażenie 
elektryczne i elektroniczne, jak również przetwarzanie żywic 
jonowymiennych.

W celu uzyskania dalszych informacji, na temat gdzie należy 
przekazać zużyte wyposażenie, należy skontaktować się z 
lokalnym samorządem.

Odpowiedni recykling odpadów jest bardzo ważne biorąc pod 
uwagę środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo zdrowia 
publicznego.

5.OSTRZEŻENIA

System uzdatniania wody STRATOS NIE UZDATNIA WODY 

do wody pitnej samoistnie.Jeżeli woda zasilająca nie spełnia 

wymogów WODY PITNEJ, to woda uzyskana po zmiękczaczu 

również może nie spełniać jej wymogów.

Woda niepochodząca z wodociągów publicznych powinna być

wstępnie uzdatniona. W tym celu koniecznym będzie 

wykonanie analizy fizyko-chemicznej wody, aby upewnić się, że woda 

zostanie prawidłowo przygotowana do zasilenia systemu STRATOS, 

ZANIM ZMIĘKCZACZ ZOSTANIE ZAINSTALOWANY.

Skontaktuj się ze swoim dystrybutorem w celu uzyskania 

informacji na temat, jaka technologia uzdatniania wody 

powinna być zastosowana w Twoim przypadku.

5.1 Warunki konieczne do prawidłowej  
      pracy systemu       

• Temperatura wody zasilającej nie może przekraczać 36°C.

• Temperatura otoczenia musi zawierać się pomiędzy 4°C
i 45°C.

• System powinien być zainstalowany w suchym otoczeniu,

wolnym od kwaśnych oparów, w przeciwnym razie należy 
zapewnić w pomieszczeniu dobrą wentylację.

• Musi być zapewnione minimalne ciśnienie wody zasilającej

wynoszące 2,5 bar. Jeżeli ciśnienie to jest mniejsze, należy je 
podnieść do wymaganej granicy.



5. Ostrzeżenia

12 1312

• Jeżeli ciśnienie wody zasilającej jest większe niż 5,5 bar, to

należy zainstalować regulator ciśnienia. 

• Woda zasilająca musi być wstępnie oczyszczona z zanieczy-

szczeń  mechanicznych, dlatego też zalecany jest montaż filtra 
wstępnego, gwarantującego usunięcie zanieczyszczeń 
sedymentacyjnych niesionych z wodą. Odnośnie typu filtra 
wstępnego prosimy o kontakt z dystrybutorem.

Zaniechanie instalacji odpowiedniego filtra wstępnego może
spowodować zniszczenie niektórych części głowicy sterującej, 

co wpłynie na jej prawidłową pracę.

5.2 Instalacja systemu

• Jeżeli zmiękczacz będzie musiał uzdatniać wodę zasilającą 

cały Twój dom, podłącz go do głównej rury zasilającej zanim 
podłączysz resztę instalacji. Krany usytuowane poza domem 
powinny być poza obiegiem wody miękkiej. Woda miękka 
zawierająca sód nie jest zalecana do podlewania, jako że źle 
wpływa na wzrost roślin i warzyw.

• Każda instalacja wodna oraz elektryczna wykonana i wyko-

rzystana w związku z instalacją zmiękczacza wody musi być 
wykonana zgodnie z dobrą praktyką budowlaną oraz 
przepisami prawa obowiązującymi w Polsce.

• Planowana lokalizacja systemu musi zakładać wystarczającą 

ilość miejsca dla samego systemu, jego akcesoriów, przyłączy 
oraz przestrzeni do jego obsługi i serwisu.

• System nie powinien być instalowany obok źródła ciepła

ani obok urządzeń w ciągu gorącego powietrza.

• Odprowadzenie węża popłuczyn poregeneracyjnych musi być

usytuowane możliwie nisko. Między końcówką węża 
elastycznego a kratką ściekową musi być zachowany odstęp. 
Średnica rury ściekowej musi mieć średnicę przynajmniej 1”. 
Maksymalna odległość pomiędzy zmiękczaczem a odpływem 
ściekowym nie może być większa niż 6 m.

Wąż popłuczyn Wąż popłuczyn Wąż popłuczyn

Kratka ściekowa Rura kanaliacyjna Odpływ do zlewu

4 cm 
przerwy

4 cm 
przerwy

• Środowisko i otoczenie, gdzie zamontowany jest system 
oraz wszelkie kurki poboru wody muszą spełniać odpowiednie 
warunki higieniczne i sanitarne.

• Należy unikać kapania na system z zewnętrznych rur, 
odpływów, itp.

• System w żadnym wypadku nie może być instalowany 
na zewnątrz budynku. 

• Jeżeli system ma uzdatniać wodę dla podgrzewacza wody lub
wytwornicy pary, koniecznym będzie zainstalowanie pomiędzy 
zmiękczaczem a podgrzewaczem lub wytwornicą pary zaworu 
zwrotnego, który zapobiegnie cofnięciu się gorącej wody 
do zmiękczacza i w efekcie zniszczenia go. 

• Zaleca się zainstalowanie kurków wody przed oraz za zmięk-
czaczem w celu możliwości okresowego poboru próbek wody 
zasilającej i uzyskanej. Oba kurki powinny być zainstalowane 
jak najbliżej zmiękczacza.

• W przypadku zastosowania zaworów szybko zamykających
zaleca się zamontowanie urządzenia zapobiegającego 
uderzeniom wody.

• Zmiękczacz pracuje tylko z zasilaniem elektrycznym
12 V/50Hz, które dostarczane jest z transformatora 
dostarczanego z systemem. Proszę się upewnić, że używany 
jest właśnie ten transformator i że jest on podłączony 
do zasilania 220-240V/50Hz. Należy się również upewnić, że 
instalacja elektryczna w domu zabezpieczona jest 
bezpiecznikiem automatycznym.

• Jeżeli w ciągu dnia w instalacji wodnej ciśnienie jest wyższe
niż 5,5 bar, to może ono być jeszcze większe w nocy. 
Koniecznym jest w takim przypadku zamontowanie reduktora 
ciśnienia.

• Zalecane jest zainstalowanie filtra krzemionkowo-polifosfato-
wego na wyjściu ze zmiękczacza w celu ochrony instalacji 
miedzianej o ile taka jest zainstalowana.
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5.3 Rozruch i konserwacja

• System musi być okresowo dezynfekowany. W celu uzyska-
nia dalszych informacji patrz sekcja 8. 

• Serwis musi być wykonywany przez wykwalifikowany perso-
nel techniczny przy zachowaniu warunków higieny. (W celu 
uzyskania dalszych informacji na ten temat skontaktuj się 
z serwisem technicznym Twojego dystrybutora).

6.INSTALACJA SYSTEMU

Instalacja zmiękczacza wody musi być wykonana przez osobę 
w tym kierunku wykwalifikowaną. Zalecenia co do instalacji 
zawarte są w sekcji 5 tej instrukcji (Ostrzeżenia).

System, który zamierzasz zainstalować przyczyni się do 
polepszenia wody, którą będziesz pił. Dlatego też ważnym jest, 
aby wszystkie narzędzia użyte do instalacji systemu były czyste 
(bez pozostałości smarów, tłuszczu i rdzy). Szczególnie należy 
uważać w przypadku montażu elementów, które będą miały 
bezpośrednią styczność z wodą. (W celu uzyskania dalszych 
informacji skontaktuj się z dystrybutorem).

6.1 Potrzebne narzędzia

W PRZYPADKU SPAWANEJ INSTALACJI MIEDZIANEJ 
Obcinarka do rur
Palnik 
Zaciski lub imadło
Pasta do lutowania rur miedzianych
Papier ścierny lub wełna stalowa

W PRZYPADKU INSTALACJI Z ZAKOŃCZENIAMI 
GWINTOWANYMI 
Obcinarka do rur lub piła do stali 
Gwintownica
Pasta uszczelniająca lub taśma teflonowa
Zaciski lub imadło

W PRZYPADKU INSTALACJI CPVC 
Obcinarka do rur
Piła
Klucz nastawny
Primer i klej do CPVC

Zaciski lub imadło

W PRZYPADKU INSTALACJI Z INNEGO MATERIAŁU 

Inne odpowiednie rury i kształtki odpowiednie do wody pitnej, 
zgodnie z wymaganiami producenta i prawem budowlanym.

6.2 Instalacja krok po kroku

1. System musi być zainstalowany razem z dołączonym zawo- 

rem obejściowym. Dodatkowo można zainstalować obejście na 
orurowaniu. Obejście zmiękczacza STRATOS można ustawić w 
kilku pozycjach.

Obejście

Praca

Wejście

Wyjście

Przed rozpoczęciem instalacji zaopatrz się we wszystkie 
potrzebne narzędzia i postępuj zgodnie z instrukcją podaną 
w punkcie 6.2 tej instrukcji.
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6. Do systemu dołączony jest zestaw przyłączy. Upewnij się,

że klipsy zabezpieczające są prawidłowo zapięte na 
przyłączach.

7. Węże przyłączeniowe łączące rurę zasilającą w wodę oraz

przyłącza wejścia i wyjścia ze zmiękczacza muszą być 
wymierzone i zamontowane tak, aby były ułożone luźno.
Wszelkie połączenia muszą być wykonane prosto, bez 
przekrzywień i napięć. Po wykonaniu połączenia należy 
sprawdzić przepływ wody z rury do zmiękczacza.

UWAGA: Kierunki wejścia i wyjścia wody są zaznaczone na 
głowicy. Upewnij się czy kierunki zgadzają się z podłączeniem.

 WAŻNE: Sprawdź czy orurowanie jest wymierzone, poprowadzone 
      i podłączone tak, aby nie parło na przyłącza zmiękczacza. Parcie źle 

wymierzonego i podłączonego orurowania na system może zniszczyć głowicę 
systemu.

MIEDŹ LUTOWANA

1. Starannie wyczyść i nałóż pastę lutowniczą na wszystkie
połączenia.

2. Przeprowadź lutowanie.

UWAGA: Nie wykonuj obejścia systemu z rur miedzianych. 
Wysoka temperatura wytwarzana podczas lutowania może 
zniszczyć głowicę.

WAŻNE: W wypadku zainstalowania rur miedzianych i montażu 
klemy uziemiającej, klema taka powinna być wcześniej zapięta. 

Jeżeli to konieczne należy ją nawet przykręcić.

ZALECANA INSTALACJA

Woda uzdatniona

Zawór
Zawór 

Manometr

Punkt 
  poboru
  próbek

Zawór obejścia Zasilanie wody

Zmiękczacz Odpływ

sedymentacyjny 
Filtr

2. Zamknij zawór główny wody zasilającej, który powinien znaj-

dować się obok pompy lub wodomierza.

3. Odkręć wszystkie kurki kranów, aby opróżnić rury z pozosta-

UWAGA:  Upewnij się, że w podgrzewaczu jest woda, aby 
zapobiec jego uszkodzeniu.

UWAGA: Istnieje niebezpieczeństwo, że przenosząc urządzenia

samemu możesz doznać kontuzji pleców lub innych części ciała. 
Przynajmniej dwie osoby powinny przenosić i montować system, jak i worki 
z solą.

4. Ustaw zmiękczacz w miejscu jego docelowej instalacji na

równym podłożu. Jeżeli jest to konieczne, ustaw go na 
platformie ze sklejki o grubości przynajmniej 2 cm. Platformę 
wypoziomuj za pomocą klina.

Sklejka

Klin do wypoziomowania platformy

Podłoże

Min.grubość 
2 cm

UWAGA: Nie umieszczaj klina bezpośrednio pod zbiornikiem  
soli. Waga wypełnionego solą i wodą zbiornika może 

spowodować wypaczenie się klina i w rezultacie nierówne ustawienie 
systemu.

5. Na początku sprawdź wizualnie, ewentualnie oczyść przyłą-

cze wejściowe i wyjściowe zmiękczacza, aby usunąć 
ewentualne nieczystości.

Punkt 
  poboru
  próbek

łej w nich wody.
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Sterownik wyświetla zarówno informacje dotyczące pracy system 
jak i pozwala ustawić wszelkie parametry.

GŁÓWNE CECHY:
Przyjazne i intuicyjne programowanie. 
Kolorowy interaktywny wyświetlacz cyfrowy.
Tryb wakacyjny. 
Wybór trybu regeneracji: odroczona, natychmiastowa 
lub mieszana.

KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD: Pokazuje informacje 

dotyczące trybu pracy urządzenia. W zależności od danego 

momentu wyświetlacz pokaże różne typy wiadomości: 

Praca: Pokazuje informacje dotyczące aktualnej pracy systemu.

15:57
Ost Regen. :  LIP. 01, 2012

TRYB: Przep.Przescigac

Pozostalo
Pojemnosc
Aktualny
Przeplyw

Regeneracja: Pokazuje etap regeneracji oraz czas pozostały do jej 

końca. Pokazuje też aktualną godzinę.

21:02

Przejście Do 

Plukania 1

Programowanie: Pokazuje parametry wewnętrzne i pozwala na 

ich modyfikacje.

Czas Region
Jezyk

Tward I
Ilosc Osob

Tryb
Wakacyjny

Ustawienia Informacje

RURY GWINTOWANE

1. Nałóż na każdy gwint zewnętrzny połączeń pastę

uszczelniającą lub nawiń taśmę teflonową.

2. Dokręć solidnie wszystkie połączenia gwintowane.

RURY PLASTIKOWE Z CPVC

1. Oczyść, przygotuj i sklej wszelkie połączenia zgodnie 

z instrukcjami producenta systemu instalacji CPVC.

INNE TYPY RUR

Używając innych rodzajów rur i połączeń postępuj zgodnie 
z instrukcjami producenta co do wykonania instalacji wody 
pitnej.

INSTALACJA ODPŁYWU

Odmierz i odetnij odpowiednią długość węża odpływu, 
następnie podłącz go do króćca odpływu głowicy zmiękczacza. 
Zabezpiecz połączenie opaską zaciskową.

UWAGA: Poprowadź wąż odpływu popłuczyn do kratki 
odpływowej. Wąż zabezpiecz w taki sposób, aby nie miał 
możliwości swobodnego ruchu podczas regeneracji (wąż 
będzie pod ciśnieniem wody).

JAK ZAINSTALOWAĆ ZABEZPIECZENIE  
PRZED PRZELANIEM ZBIORNIKA SOLANKI

Podłącz wąż odpływowy do kolanka zamontowanego w 
zbiorniku solanki i poprowadź go do kratki odpływowej. Kratka 
odpływowa (lub przyłącze do rury odpływowej) musi znajdować 
się poniżej poziomu kolanka.

UWAGA: Wąż przelewowy musi być zainstalowany tak, aby 
nie było możliwe cofnięcie się wody do system.

6.3 Sterownik STRATOS

OPIS STEROWNIKA

System posiada elektroniczny nowoczesny sterownik 
z kolorowym wyświetlaczem interaktywnym. Pozwala on w pełni 
monitorować pracę systemu. Wyświetlacz jest zamontowany 
w górnej pokrywie obudowy.

Instalacja systemu
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Time Region &
Language

Tward I
Ilosc Osob

Wakacyjny
Informacje

Czas

15:57

LIP    22 ,  2013

GUZIK "MENU": Przyciśnij ten guzik, aby wejść w menu główne 
i podmenu. Jeżeli jesteś już w poziomie menu, możesz z niego 
wyjść poprzez proces programowania. 

GUZIK "SET/REGEN": Przyciśnij ten guzik, aby wywołać 
natychmiastową lub odroczoną regenerację. Podczas 
programowania przycisk ten pozwala zarówno wybierać 
parametry jak i je zatwierdzać.

GUZIKI "UP +" i "DOWN -": Przyciskając te guziki można 
wybrać i modyfikować parametr.

JAK ZABLOKOWAĆ PROGRAMATOR: Jeżeli przez dłuższą 
chwilę nie będzie naciskany żaden przycisk, to sterownik 
zablokuje się samoczynnie ze względów bezpieczeństwa 
i wyświetli komunikat o tym informujący.

15:57
Ost Regen. :  LIP. 01, 2012

TRYB: Przep.Przescigac

Aktualny
Przeplyw

P Klawiatura Zablokowana
O Nacisnij "MENU" Przez

3 SEK Zeby Odblok

6.4  Jak zaprogramować system

Systemy STRATOS są fabrycznie skonfigurowane tak, aby 
wykonywać odroczoną regenerację o godzinie 2:00.

POZIOM UŻYTKOWNIKA:

1. Podłącz transformator do wtyczki znajdującej się w tylnej

części głowicy sterującej. Wyświetlacz powinien pokazać, 
że jest w trybie pracy (wyświetli ekran pokazany na stronie 16).

WAŻNE: Podczas podłączania systemu może się ukazać 
następująca wiadomość:

15:57
Ost Regen. :  LIP. 01, 2012

TRYB: Przep.Przescigac

Aktualny
Przeplyw

P Konfiguracja Systemu
O Prosze Czekac

Znaczy to, że system przechodzi w tryb pracy. 
Jeżeli wiadomość ta nie zniknie po upływie dwóch minut, 
to skontaktuj się z Twoim dystrybutorem.

2. Przyciśnij guzik “MENU” i przytrzymaj go przez 3 sekundy,

aby wejść w tryb programowania. Z tego poziomu masz dostęp 
do następujących parametrów:

Czas

Czas: Możliwość ustawienia bieżącej daty i godziny.

Time Region &
Language

Twrd I
Ilosc Osob

Tryb
Wakacyjny

Advanced Informacje

Czas

15:57

LIP    22 ,  2013

Region
Jezyk

Tward I
Ilosc Osob

Tryb
Wakacyjny

Ustawienia Informacje

Aby odblokować programator, przyciśnij guzik “MENU” 
i przytrzymaj go przez 3 sekundy.
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Region/Język: Mogą tu być wybrane następujące 
parametry:

1. Jednostki miary w systemie metrycznym lub amerykańskim.
 Standardowo ustawione są jednostki metryczne. 

Tward I
Ilosc Osob

Wakacyjny
Informacje

Region I Jezyk

Region

Jezyk

Tward I
Ilosc Osob

Wakacyjny
Informacje

Region

Metryczny

Galony

2. Język: Dostępnych jest osiem języków: angielski, hiszpański, 
francuski, rosyjski, turecki, niemiecki, polski i włoski. 
Standardowo ustawiony jest język hiszpański.

Tward I
Ilosc Osob

Wakacyjny
Informacje

Jezyk

English Français

Español   Deutsch 

Twardosc I Ilosc Osob: Muszą zostać zaprogramowane.

1. Twardość: Twardość wody zasilającej podana w ppm  CaCO3

Tward I
Ilosc Osob

Wakacyjny
Informacje

Tward I Ilosc Osob

Twardosc

Ilosc Osob

Region &
Language

Tward I
Ilosc Osob

Wakacyjny
Informacje

Twardosc

0 1 7 0 PPM

2. Ilość Osób: Ilość osób mieszkających w domu.

Tward I
Ilosc Osob

Wakacyjny
Informacje

0 4  Osob

Tryb Wakacyjny:  W tym miejscu użytkownik może 
ustawić okres, kiedy nikogo nie będzie w domu przez 
pewien okres czasu. Podczas tego czasu, system prze-

prowadzi tylko małe płukanie bez zużycia soli, w celu 
zapobieżenia zastojowi wody w systemie.

Tward I
Ilosc Osob

Wakacyjny

Informacje

 Tryb wakacyjny

Wylacz

Koniec TrybWakacyjnego

Ilosc Osob

Wlacz

LIP     24 ,   2013 
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Informacje: To menu dostarcza informacji na temat:   

• Liczba wszystkich wykonanych regeneracji.
• Całkowita objętość uzdatnionej wody.
• Godzina rozpoczęcia regeneracji.
• Ilość wody uzdatnionej do uzyskania pomiędzy
regeneracjami.
• Częstotliwość regeneracji bezpieczeństwa.
• Długość cykli regeneracji.
• Aktualny przepływ.
• Maksymalny zarejestrowany przepływ.
• Wersja oprogramowania.

PROGRAMOWANIE ZAAWANSOWANE 
(DLA PROFESJONALISTÓW): 

Ten poziom przeznaczony jest dla wykwalifikowanych 
serwisantów I chroniony jest hasłem. Parametry te nie powinny 
być modyfikowane pod żadnym pozorem bez wcześniejszej 
konsultacji z pracownikiem działu technicznego Twojego 
sprzedawcy.

JAK ROZPOCZĄĆ REGENERACJĘ:

Regeneracja w zmiękczaczu STRATOS może być ustawiona 

zarówno natychmiastowo jak i w trybie odroczonym. Aby dostać 

się do poniższego menu i ustawić tryb regeneracji, naciśnij 

guzik "REGEN" i przytrzymaj go przez 3 sekundy:

15:57
Ost Regen. :  jul. 01, 2012

TRde: Meter Override

Poapacity
Pemainin
Akow
Pate

Ilosc Wody

Opoznienie

Natychmiast

Przez naciskanie przycisku "SET/REGEN" użytkownik może 
wybrać typ regeneracji, a przy pomocy przycisku "MENU" 
może ją wywołać.  

Kiedy regeneracja się rozpocznie, użytkownik może przejść 
do jej kolejnych cykli porzucając cykl bieżący. W tym celu 
należy nacisnąć dowolny guzik programatora. Funkcja ta jest 
nieaktywna podczas obracania się wałka głowicy aż do 
osiągnięcia pozycji następnego cyklu. 

7.ROZRUCH

7.1 Rozruch hydrauliczny

Przed pierwszym rozruchem systemu, proszę sprawdzić 
czy wszystkie zalecenia dotyczące instalacji, montażu 
i programowania systemu zostały przeprowadzone prawidłowo 
i zgodnie z niniejszą instrukcją i wymogami prawa. Aby dokonać 
rozruchu należy wykonać następujące kroki:

Proszę nie zasypywać urządzenia solą aż do końca procedury

rozruchu. Aby uniknąć złego działania ciśnienia powietrza na 

system i orurowanie, proszę postępować w następującej kolejności.

1. Ustaw zawór obejściowy w pozycji PRACA.

2. Całkowicie otwórz dwa lub więcej kurków wody zimnej, które

znajdują się najbliżej za zmiękczaczem.

3. Podłącz głowicę do zasilania elektrycznego, wykorzystując

załączony transformator.

4. Urządzenie musi być w trybie pracy – proszę sprawdzić
w sekcji 6.3 na stronie 16.

5. Naciśnij guzik "REGEN" i przytrzymaj go przez 3 sekundy,
aby rozpocząć regenerację. Teraz jesteś wewnątrz menu 
regeneracji. Wybierz regenerację natychmiastową. Z cyklu 
Zasalanie przejdź do trybu Płukanie 1 (backwash) poprzez 
naciśnięcie któregokolwiek guzika.

6. Powoli otwórz zawór wody zasilającej zmiękczacz, pozwala- 
jąc wodzie wpłynąć do wnętrza systemu. Na tym etapie, 
przepływ powinien być raczej mały, aż do momentu, gdy woda 
napełni butlę zmiękczacza i popłynie do odpływu.

7. Kiedy woda zacznie płynąć ciągłym strumieniem do odpływu,
należy otworzyć zawór wody zasilającej całkowicie. Na tym 
etapie woda będzie całkowicie wypełniała butlę ciśnieniową, 
a większe ciśnienie wody nie dokona uszkodzeń wewnątrz 
systemu. Woda płynąca do odpływu może być lekko żółta lub 
brązowa. Jest to zupełnie normalne i trwa aż do wypłukania 
środka zabezpieczającego żywicę jonowymienną.

8. Pozwól płynąć wodzie aż do momentu, gdy będzie całkowi-
cie czysta.

9. Zamknij zawór wody zasilającej system na pięć minut, aby

żywica ułożyła się prawidłowo w butli, a powietrze w niej 

pozostałe mogło przemieścić się do górnych partii butli.

JAK WYŁĄCZYĆ ROZPOCZĘTĄ REGENERACJĘ:
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Następnie zmierz twardość wody na wyjściu ze zmiękczacza 
i sprawdź czy odpowiada ona pożądanej wartości. Jeżeli nie, 
wyreguluj zaworem dobór wody surowej ponownie i sprawdź 
twardość rezydualną jeszcze raz.

UWAGA:  Zawór regulacji twardości rezydualnej jest w nowym 
urządzeniu całkowicie zamknięty. Dlatego też, jeżeli twardość 

ta nie zostanie wyregulowana, to urządzenie będzie podawało 
całkowicie zmiękczoną wodę.

upewnić się, że pozostałe w systemie powietrze zostało 

usunięte.

11. Przerwij bieżący cykl regeneracji i przejdź do cyklu napełnia- 

nia zbiornika soli (Napełnianie). Na tym etapie zbiornik solanki 

zostaje automatycznie napełniony wodą. Pozwól systemowi 

wykonać pełen cykl napełniania. Na końcu tego etapu system 

zakończy regenerację.

12. Rozpocznij regenerację ponownie (patrz punkt 5) i poczekaj

aż system przejdzie do cyklu Zasalanie (zasysanie solanki).

13. System powinien zasysać wodę ze zbiornika solanki.

Zostaw urządzenie w tym trybie przez kilka minut, aby 

upewnić się, że pracuje prawidłowo i woda jest pobierana.

14. Przejdź przez następne cycle regeneracji bez ich wykony-
wania.

15. Ustaw obejście w pozycję PRACA i sprawdź czy uzdatniona

woda jest odpowiednio zmiękczona (patrz Sekcja 7.3).

16. Zasyp zbiornik solanki solą tabletkową do 2/3 jego całkowi-
tej wysokości.

17. System jest gotowy do pracy.

            UWAGA: Istnieje możliwość doznania kontuzji ze względu na
            wagę worków z solą. Jeżeli to konieczne, zasypywanie urzą-
dzenia solą powinno być dokonywane przez dwie osoby. Istnieje nie-
bezpieczeństwo doznania kontuzji pleców lub innych części ciała.

7.2 Regulacja Twardości Rezydualnej

W celu ustawienia twardości rezydualnej, lekko odkręć zawór 
regulacyjny tak, jak to jest wskazane na obrazku obok.

10. Otwórz zawór wody zasilającej i poczekaj kilka minut, aby

Jak to zostało w sekcji 2.7, nie jest zalecane używanie 
całkowicie zmiękczonej wody do zasilania gospodarstwa 
domowego.
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7.3 Jak Sprawdzić Twardość Wody

Aby zmierzyć twardość wody testerem (kod 271800) postępuj 
według poniższej instrukcji:

1. Napełnij czystą zlewkę wodą przeznaczoną do analizy do 

zaznaczonej linii.

2. Dodaj dwie krople reagentu A i wstrząśnij ostrożnie.

2 KROPLE A

3. Jeżeli woda zmieni kolor na niebieski, znaczy to, że woda 
 jest całkowicie miękka. Jeżeli nie zmieni koloru, znaczy to, że 
posiada określoną twardość.

4. Powoli, kropla po kropli, dodawaj reagent B, aż woda zmieni 
kolor na niebieski. Ilość kropli podanych do momentu zmiany 
koloru wskaże twardość wody w stopniach francuskich.

ZAKRAPLAJ AŻ ZMIENI KOLOR

8.KONSERWACJA

I HIGIENIZACJA 
CO

W celu zagwarantowania prawidłowej pracy system, poniższe 
operacje powinny być przeprowadzone w podanej 
częstotliwości:

VERIFICATION

Sprawdzenie poziomu soli w zbiorniku: 

Sprawdzenie twardości wody zasilającej: 

Sprawdzenie twardości wody uzdatnionej: 

Higienizacja: 

Odkamienianie:

Czyszczenie zbiornika soli:

Serwis Techniczny:

CZĘSTOTLIWOŚĆ

Co miesiąc

Co miesiąc

Co miesiąc

Co rok

Co rok

Co rok

Co rok

 Jest bardzo ważne, aby przeprowadzać operacje higienizacji 
       i odkamieniania osobno, jako że środki chemiczne użyte w tym 

celu mogą wejść ze sobą w niepożądane reakcje chemiczne. 
Operacje te powinny być przeprowadzone kolejno, zgodnie 
z wskazaną częstotliwością.

ZASYPYWANIE SOLI

Poziom soli w zbiorniku musi być często sprawdzany. 
W zbiorniku musi być utrzymywany minimalny poziom soli, 
odpowiadający 1/3 objętości zbiornika. Jeżeli sól wyczerpie się 
zanim ją uzupełnimy, system będzie podawał twardą wodę. 
Po zasypaniu soli należy zamknąć pokrywę zbiornika. 

UWAGA: W wilgotnym otoczeniu zaleca się utrzymywać niższy 
poziom soli, uzupełniając go jednak częściej.

REKOMENDOWANA SÓL: Zaleca się stosowanie soli 
w tabletkach zawierającą mniej niż 1% zanieczyszczeń.

NIEODPOWIEDNIA SÓL: Sól kamienna, w blokach, granulo-
wana, spożywcza, sól zanieczyszczona.

JAK USUNĄĆ ZŁOGI SOLNE

Czasami mogą się formować wewnątrz zbiornika soli złogi 
solne. Spowodowane jest to z reguły dużą wilgotnością lub 
stosowaniem nieodpowiedniej soli. Złogi tworzą się na 
powierzchni w postaci twardej skorupy. W ten sposób powstaje 
przerwa pomiędzy solą i lustrem wody, co uniemożliwia 
wykonanie roztworu solanki. W takich warunkach złoże nie 
będzie się regenerowało prawidłowo, a woda nie będzie 
odpowiednio zmiękczana. 

ROK
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Jeżeli zbiornik jest pełen soli, trudno jest zorientować się czy 

w zbiorniku powstały złogi solne. Na wierzchu sól może być 

sypka, pod spodem jednak może być zbrylona.

W celu sprawdzenia czy w zbiorniku nie powstały złogi, weź 

długie, sztywne narzędzie (np. kij od szczotki. Włóż go do 

solanki, aby zmierzyć jak głęboko zanurzy się. Jeżeli kij nie 

dotknie dna i zatrzyma się na jakimś twardym obiekcie, 

to mogą być to złogi solne.

Naciśnij z wyczuciem na twardą powierzchnię soli kilkukrotnie, 
aby ją przełamać.

UWAGA: Nie używaj ostrych i spiczastych narzędzi, jako że 
mogą zniszczyć zbiornik solanki.

Naciśnij

Sól

Złogi 
Solne

poziom 
wody

Tool

HIGIENIZACJA: Zalecane jest, aby proces higienizacji był

wykonywany corocznie, jak wskazano poniżej:

1. Otwórz pokrywę zbiornika solanki i wlej około 20-30 ml (2-3

nakrętki) środka Bacwater (652100) do wnętrza studni zaworu 
pływakowego. Zamknij pokrywę.

2. Sprawdź czy zawór bypass jest ustawiony w pozycji PRACA.

3. Proces higienizacji zostanie przeprowadzony w trakcie rege-

neracji, a środek higienizujący zostanie odprowadzony do 
odpływu.

wnętrze 
studni

ODKAMIENIANIE: Raz do roku zaleca się również

czyszczenie zmiękczacza środkiem Clean Softener (611000). 
Produkt ten został zaprojektowany do czyszczenia 
i odkamieniania zmiękczaczy. Środek, zgodnie ze swoją 
specjalną formułą, czyści żywicę jonowymienną poprzez 
usunięcie złogów żelaza i innych metali, które ją 
zanieczyszczają. Usuwa również zanieczyszczenia wewnątrz 
głowicy systemu.

JEDNA DAWKA

UWAGA: Postępuj ostrożnie według instrukcji dołączonych do 
środków chemicznych.

Serwis i higienizacja systemu muszą być przeprowadzane 
przez wyszkolonego pracownika technicznego w odpowiednich 
warunkach higienicznych i zgodnie z instrukcjami dołączonymi 
do produktów.

wnętrze 
studni
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1. Transformator nie jest podłączony.

2. Wadliwy kabel elektryczny.

3. Brak zasilania elektrycznego w sieci.

4. Transformator jest wadliwy.

Przerwy w zasilaniu elektrycznym zmodyfikowały 

ustawienia. 

Połączenia są nieszczelne.

Powietrze wewnątrz systemu.

1. Wzrost twardości w wodzie zasilającej.

2. Nieprawidłowa regeneracja.

3. Żywica jest zniszczona.

4. W zbiorniku nie ma soli / złogi solne w zbiorniku.

1. Zbyt małe ciśnienie wody zasilającej.

2. Blokada w linii poboru solanki.

3. Inżektor jest zatkany.

4. Przeciek wewnątrz głowicy.

1. Nieodpowiednio ustawione czasy regeneracji.

2. Nieprawidłowe zasysanie solanki.

3. Przepływ w sieci jest zbyt duży.

1. Niepowodzenie w rozpoczęciu regeneracji.

2. Nie ma wystarczająco dużo roztworu solanki.

3. Nieprawidłowe zasysanie solanki.

1. Zły regulator backwash.

2. Regulator backwash jest zatkany.

1. Nieprawidłowa regeneracja.

2. Przecieki wewnątrz zaworu bypass.

3. Zniszczony oring gniazda rury dystrybucyjnej.

4. Cykle regeneracji są źle ustawione.

1. Dystrybutory są uszkodzone.

2. Żywica jest zniszczona.

1. Łączniki i dystanse są zniszczone.

2. Tłok jest zniszczony.

3. Tłok nie jest prawidłowo ustawiony.

9. PRZEWODNIK PO IDENTYFIKACJI I ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW

ROZWIĄZANIE

1. Podłącz transformator do gniazdka.

2. Wymień kabel.

3. Sprawdź instalację elektryczną.

4. Wymień transformator.

Ustaw zegar zgodnie z instrukcją programowania.

Sprawdź i dokręć połączenia.

Przeprowadź dodatkowy backwash (Płukanie 1) w celu wyparcia powietrza.

1. Zaprogramuj system ponownie uwzględniając wyższą twardość.

2. Sprawdź programowanie.

3. Wymień żywicę.

4. Dosyp soli lub usuń złogi solne.

1. Ciśnienie wody wejściowej musi wynosić przynajmniej 2,5 bar.

2. Wyczyść linię poboru solanki.

3. Wyczyść lub wymień inżektor i filtr.

4. Sprawdź tłok, łączniki i dystanse.

1. Proszę skontaktuj się ze sprzedawcą.

2. Sprawdź zasysanie solanki.

3. Sprawdź pobór wody.

1. Sprawdź zasilanie elektryczne systemu.

2. Utrzymuj odpowiedni poziom soli w zbiorniku solanki.

3. Sprawdź zasysanie solanki.

1. Zainstaluj odpowiedni regulator backwash.

2. Wyczyść regulator backwash.

1. Przeprowadź regenerację, upewniając się, że solankowanie jest prawidłowo ustawione.

2. Sprawdź zawór bypass.

3. Wymień oring.

4. Ustaw ponownie cycle regeneracji

1. Wymień dystrybutory.

2. Wymień żywicę i sprawdź instalację.

1. Wymień łączniki i dystanse wewnątrz głowicy.

2. Wymień tłok.

3. Zrestartuj system. Jeżeli problem się utrzymuje, proszę skontaktuj się ze sprzedawcą.

PROBLEM

1.  Programator nie działa 

2.  System nie wykonuje 

zaplanowanej regeneracji

3. Przecieki wody

4.  Denerwujące odgłosy / 

„biała” woda

5.  Wysoki poziom twardości  

w wodzie uzdatnionej

6.  System nie zasysa solanki

7.  Woda przelewa się 

8.  Twardość nie jest  

usuwana z wody

9.  Przepływ podczas

backwash jest nieodpowiedni

10. Przecieki wody nieuzda-

11. Przecieki żywicy 

z systemu

12. Woda płynie do odpływu

podczas pracy

MOŻLIWA PRZYCZYNA

ze zbiornika solanki

tnionej podczas pracy
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NAZWISKO, PODPIS I STEMPEL AUTORYZOWANEGO SERWISANTA
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