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UVEDENÍ DO PROVOZU A POUŢITÍ AUTOMATICKÉHO 
ZMĚKČOVAČE VODY AS-1500 
 
Systém čištění vody je přístroj s vysokou kvalitou a preciznou konstrukcí. 
Správná instalace a údržba je zárukou spolehlivého provozu po mnoho let. Před 
uvedením přístroje do provozu si přečtěte návod k použití. Návod k použití slouží i 
v budoucnu jako zdroj informací o fungování přístroje. 
 
Stanice změkčování vody je určena pro průtok vody do 30 l/min. 
 
Vlastnosti výrobku: 
 

Množství změkčované 
vody pro 10ºdh 

[litry] 1000 

Spotřeba soli [kg] 1,0 

Průtoková rychlost [l/min] 0 - 30 

Provozní tlak [bar] 1,5 – 6,0 

Doba regenerace [min] 66 

Zapojení [cal] ¾“ 

Výška [mm] 450 

Hloubka [mm] 435 

Šířka [mm] 225 

Teplota vody max do [ºC] 45 

Kapacita zásob soli [kg] 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRINCIP 
 
Tvrdá voda obsahuje kombinaci vápníku (Ca), hořčíku (Mg) a železa (Fe). 
Změkčovací proces odstraňuje kladně nabité ionty pomocí pryskyřice, která 
vyměňuje ionty. Když pryskyřice ztratí účinnost, lze ji regenerovat pomocí solného 
roztoku. 
 
Systém je nastaven na použití 1 kg činidla tabletová sůl do změkčovače vody 
na každou regeneraci. 
Výpočet množství změkčené vody mezi regeneracemi: 
Množství vody mezi regeneracemi je vypočítáno podle vzorce: 
Z = 1000x10/y 
kde: 
Z – množství změkčené vody mezi regeneracemi 
Y – ověřená tvrdost vody podle ‘n (německý stupeň) 
Příklad výpočtu množství změkčené vody ‘Z‘ mezi regeneracemi. 
Údaje: ověřená tvrdost vody = 15 ‘n 
Množství ‘Z‘ vody mezi regeneracemi je vypočítáno podle vzorce: 
Z = 1000 x 10/15 = 666 litrů. 
Při tvrdosti vody 15 ‘n dostaneme 666 litrů změkčené vody. 
 
TABULKA 1. KAPACITA ZMĚKČOVAČE  
 
 

NĚMECKÝ STUPEŇ 
Výchozí tvrdost vody 
 

Mnoţství změkčené 
vody (spotřeba soli 1,0 
kg) 

10 1000 

11 909 

12 833 

13 769 

14 714 

15 666 

16 625 

17 588 

18 555 

19 526 

20 500 

21 476 

22 454 

23 434 

24 416 

25 400 

26 384 

27 370 

28 357 

29 344 

30 333 

 



INSTALACE A SPUŠTĚNÍ PŘÍSTOJE 
 
Tovární nastavení 
Regulátor je továrně nastaven na regeneraci v noci ve 2.00 hodiny každý čtvrtý den. 
Podle používání vody a její tvrdosti nastavte jinou frekvenci a pomocí nastavení 
regulačních ventilů: Bod – nastavení regulačních ventilů 
Zapojte přívod (16) a odvod (17) do vodovodní sítě. 
Zapojte elastickou trubici (1/2“) odvádějící minarály do výtokového potrubí (18) a 
kanálu nebo do odpadního potrubí. 
Odtok do kanalizace by měl tak propustný, že lze odvést 5 l/min vypouštěné vody. 
Výtokové potrubí musí být dostatečně pevné, aby nedošlo k jeho zlomení, což by 
způsobilo zablokování odtoku, přetečení činidla v nádobě a chybný proces 
regenerace. 
Pomalu otevřete přívodní ventil vody. 
Do nádoby nasypte sa 5 kg tabletové soli. 
Spusťte regeneraci stisknutím tlačítka (10) zobrazeného na obr. A a C. Uslyšíte 
provoz elektrického pohonu, což znamená, že pohon přístroje spustil regenerační 
proces. 
Během regeneračního procesu systém odvzdušní a naplní nádobu činidla vodou. 
Po ukončení regenerace je přístroj opět připraven k provozu. 
 
Do nádoby solného roztoku lze přidávat pro čištění vody pouze změkčovací sůl 
v tabletách, které čistí vodu na 99,5 %. 
Je zakázáno pouţívat malé krystaly soli nebo práškovou sůl. 
 
Obr. A. Regulační ventil (zepředu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 – vstup (vstup do režimu nastavení, nastavení změn, potvrzení nastavení) 
10 – regenerace / zpátky (v režimu Servis spuštění okamžité regeneraci nebo 
změna cyklu regenerace během regenerace. Když jste v režimu nastavení, 
stisknutím tlačítka se lze vrátit do režimu Servis) 
11 – dolů (další volba) 
12 – nahoru (předchozí volba) 
 
 
 



Obr. B. Regulační ventil (z boku) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 – přívod neupravené vody, připojení ¾“ 
17 – výstup vyčištěné vody, připojení ¾“ 
18 – výstup odtoku, připojení ½ palce  
19 – připojení měřiče průtoku. POZNÁMKA: pro vyjmutí měřiče uvolněte klip zespodu 
měřiče (Na objednávku) 
23 – Připojení do nádoby se solným roztokem, 3/8 palce  
 
 

POPIS DISPLEJE A PROVOZNÍHO CYKLU 
 
Obr. C Displej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popis symbolů a tlačítek: 
 
1 – v režimu Provoz (přesýpací hodiny) – první cyklus – ošetření vody. Průtok vody 
přes systém ošetření vody. 
2 – zpětné promývání – druhý cyklus – zpětný průtok vody vrstvou 
3 – regenerace – třetí cyklus – průtok solného rozotoku a pomalé oplachování 
4 – plnění solným roztokem – čtvrtý cyklus – naplnění nádoby solným roztokem 
5 – rychlé opláchnutí – pátý cyklus – promývání a strukturování průtoku vrstvou po 
směru 
6 – hodiny – když jsou zapnuté, na displeji je zobrazen aktuální čas. 
7 – klíč – znamená, že klávesnice je zablokovaná. Klávesnici odblokujete 
současným stisknutím tlačítka nahoru (11) a dolů (12) na 5 vteřin. Klávesnice je 
automaticky zablokovaná po 1 minutě nečinnosti. 



8 – režim nastavení – když je tlačítko zapnuté, je aktivován režim nastavení. Pro 
odchod z režimu nastavení stiskněte tlačítko ruční regenerace / zpátky (10). 
13 – „D“ (den) – údaje na displeji v dnech 
14 – „H“ - údaje na displeji v hodinách 
15 – „M“ - údaje na displeji v minutách 
 

PROVOZNÍ CYKLY VENTILU 
 
Během cyklů 2 až 5 (t. j. automatická regenerace) je na displeji zobrazen symbol 
aktuálního cyklu (popsaný na obr. C), číslo cyklu (2, 3, 4, 5) a zbývající doba do 
konce aktuálního cyklu v minutách . Např. „2 – 10 M“ znamená, že přístroj je aktuálně 
v cyklu č. 2 (zpětné promývání) a do konce cyklu zbývá 10 minut. 
 
Provoz 

 
(barevné světelné kontrolky na levé straně 
displeje blikají a svítí symbol přesýpacích 
hodin) – přístroj je v prvním cyklu – 
změkčování vody. Voda proudí přes systém 
ošetření vody. Neupravená voda proudí přes 
regulační ventil dolů k vrstvě pryskyřice, kde 
dochází ke změnám iontů, pak proudí nahoru 
přes centrální potrubí do regulačního ventilu 
a pak ven ze systému. 
Na displeji jsou zobrazeny následující údaje: 

1. Aktuální doba 
2. Doba začátku regenerace po ošetření 

nastaveného množství vody 
3. Zůstatkový objem vody po regeneraci 

v m3 
4. Aktuální průtoková rychlost m3/h 

Obr. D Průtok vody během cyklu ošetření vody 
 
ZPĚTNÉ PROMÝVÁNÍ 
 

(svítí symbol č. 2) – Přístroj je v 2. cyklu – zpětný 
průtok vody vrstvou pryskyřice. 
Neupravená voda proudí přes regulační ventil a 
centrální potrubí do spodní části nádoby s vrstvou 
pryskyřice na změnu iontů. Voda proudí přes vrstvu 
pryskyřice odspodu nahoru a promývá a uvolňuje 
vrstvu. Pak proudí přes regulační ventil do výpustě. 
Během tohoto cyklu přeruší regulační ventil 
dodávku vody do stávajícího systému vodního 
potrubí. Tím je systém vody chráněný proti 
znečištění zbytkovou vodou po regeneraci přístroje. 

                                                  
    

Obr. E. Průtok vody během cyklu zpětného promývání 
 



REGENERACE 
 
 

(svítí symbol č. 3) – Rgenerace solným roztokem a 
pomalé oplachování. Neupravená voda smíchaná 
se solným roztokem proudí přes regulační ventil a 
vrstvu pryskyřice. Voda proudící přes vrstvu 
reaktivuje schopnost změny iontů. Pak voda proudí 
přes regulační ventil do výpustě. Když je použitý 
všechen solný roztok, vrstva je pomalu promývaná 
vodou. Tím se dosáhne správných podmínek pro 
regeneraci vrstvy pryskyřice na změnu iontů. 
Během tohoto cyklu přeruší regulační ventil 
dodávku vody do stávajícího systému vodního 
potrubí. Tím je systém vody chráněn proti 
znečištění zbytkovou vodou po regeneraci přístroje. 

 
 
Obr. F. Průtok vody během cyklu regenerace. 
 
 
 
NAPLNĚNÍ SOLNÝM ROZTOKEM 
 

 (svítí symbol č. 4) – naplnění nádoby solným 
roztokem. Voda se lije do nádoby na solný roztok, 
aby byl připravený solný roztok pro další 
regeneraci. Objem solného roztoku lze nastavit 
dobou naplňování vodou. Čím delší doba, tím víc 
soli bude rozpuštěno do vody a bude připraveno víc 
solného roztoku. Během tohoto cyklu přeruší 
regulační ventil dodávku vody do stávajícího 
systému vodního potrubí. Tím je systém vody 
chráněn proti znečištění zbytkovou vodou po 
regeneraci přístroje. 

 
Obr. G. 
 
 
 
Obr. G. Průtok vody během cyklu plnění solným roztokem. 
 
 
 
 
 
 
 
 



RYCHLÉ OPLÁCHNUTÍ 
  

 (svítí symbol č. 5)  Rychlé opláchnutí vrstvy 
pryskyřice na změnu iontů. Voda proudí přes 
regulační ventil a vrstvu na výměnu iontů, 
omývá ji od zbytků solného roztoku a odtéká 
do výpustě. Během tohoto cyklu přeruší 
regulační ventil dodávku vody do stávajícího 
systému vodního potrubí. Tím je systém 
vody chráněn proti znečištění zbytkovou 
vodou po regeneraci přístroje. 

 
 
 
 
 
 
Obr. H. Průtok vody během cyklu rychlého opláchnutí. 
 
Po ukončení regenerace je regulační ventil automaticky nastavený na cyklus 
ošetřování vody. Když regulační ventil mění cykly, na displeji je zobrazen symbol      
„-00-“. 
 
Regulační ventil přeruší během celého cyklu regenerace dodávku vody do 
stávajícího systému vodního potrubí. Tím je systém vody chráněn proti znečištění 
zbytkovou vodou po regeneraci přístroje. 
 

FUNKCE KLÁVESNICE V REŢIMU NASTAVENÍ 
 
Pro vstup do režimu nastavení stiskněte tlačítko (9). Zkontrolujte, jestli je klávesnice 
zablokovaná. V režimu nastavení mají tlačítka klávesnice následující funkce: 

 Vstup (9): aktivujte hodnotu, kterou chcete změnit a potvrďte změnu. Hodnota po 
aktivování bliká. Bliká také symbol režimu nastavení (8). Během blikání lze nastavit 
hodnotu. Tlačítko vstupu (9) potvrdí novou hodnotu. Regulační ventil potvrdí 
nastavení nové hodnoty krátkým zvukovým signálem a symbol režimu nastavení (8) 
přestane blikat. 

 Regenerace / zpátky (10): odchod z režimu seřízení hodnoty nebo odchod 
z režimu nastavení. 

 Dolů (11): tlačítko k přechodu na další nastavovaný parametr nebo snížení 
aktuální hodnoty 

 Nahoru (12): tlačítko k přechodu na předchozí nastavovaný parametr nebo 
zvýšení aktuální hodnoty 
 
V případě výpadku elektrického proudu ventil uchová všechny nastavené hodnoty 3 
dny. 
 
 



 
 
NASTAVENÍ REGULAČNÍHO VENTILU 
 
Stiskněte tlačítko (9) a vstupte do režimu nastavení. Pokud je zablokovaná 
klávesnice a svítí symbol klávesy (7), odblokujte ji současným stisknutím tlačítek 
nahoru (11) a dolů (12) na 5 vteřin. 
 
Pokud svítí symbol režimu nastavení (9), je režim nastavení aktivní. Tlačítko (10) 
Regenerace / zpátky je v režimu nastavení aktivní. Režim nastavení je ukončen 
automaticky a klávesnice bude zablokovaná po 1 minutě nečinnosti. 
 
Pokud chcete změnit nastavovaný parametr, stiskněte tlačítko dolů (11). 
 
Parametry lze nastavit v tomto pořadí: 

 Aktuální čas (standard evropských 24 hodin) 

 Hodina začátku regenerace. Doba začátku regenerace, když je v režimu A-01 
dosažen předvolený objem upravené vody (standard evropských 24 hodin). 

 Počet dní mezi regeneracemi. (POZNÁMKA: klíčový parametr pro správný provoz 
systému ošetření vody. Musí být nastaven odborníkem podle výsledků analýzy vody). 
 
Teď ukončete režim změn nastavení a stiskněte tlačítko zpátky         (10). 
Poznámka:    Měňte pouze výše uvedené parametry. 
                      Neměňte nastavení parametrů. Pokud změníte níţe uvedená 

nastavení, systém nebude v budoucnosti správně fungovat. 
 

 2-5M Zpětné promývání – doba zpětného promývání nastavená v minutách – 
neměňte nastavení. 
Doba zpětného promývání je nastavená na 5 minut (M je zobrazeno na displeji 
v pravém horním rohu – údaj v minutách) 

 3-55M Regenerace – doba průtoku solného roztoku a pomalé oplachování – 
neměňte nastavení. 
Doba průtoku solného roztoku a pomalé oplachování je nastaveno na 55 
minut (M je zobrazeno na displeji v pravém horním rohu – údaj v minutách) 

 4-1M plnění solným roztokem – doba plnění nádoby na solný roztok – neměňte 
nastavení 
Doba 01M plnění nádoby na solný roztok je nastavena na 1 minutu (M je 
zobrazeno na displeji v pravém horním rohu – údaj v minutách) 
 
 

  
 
 

 5-5M Rychlé opláchnutí – doba rychlého opláchnutí – neměňte nastavení 
Doba 5 – 5M rychlého opláchnutí je nastavena na 5 minut (M je zobrazeno na 
displeji v pravém horním rohu – údaj v minutách) 
 

 
 

POZNÁMKA: příliš dlouhá doba plnění solným roztokem může způsobit 
přetečení vody do výpustě nebo ven z nádoby na solný roztok. 



 
Mmol/l Mval/l 

Mg 
CaCO3/l 
(ppm) 

Německý 
stupeň 

Francouzský 
stupeň 

gpd 

1 mmol/l = 1 2 100 5,6 10 5,8 

1 mval/l = 0,5 1 50 2,8 5 2,9 

1 mg CaCO3/l 
= 

0,01 0,02 1 0,056 0,1 0,058 

1 německý 
stupeň =  

0,179 0,357 17,9 1 1,79 1,04 

1 francouzský 
stupeň = 

0,1 0,2 10 0,56 1 0,58 

1 gpd = 0,143 0,29 14,3 0,8 1,43 1 

 
 
Příklady programování regulátoru: 
 
Pokud na displeji svítí symbol klíče       , je nutné ho odemknout současným 
stisknutím dvou tlačítek dolů (11) a nahoru (12), dokud symbol klíče nepřestane 
svítit. 
 

1. Aktivujte režim změny nastavení stisknutím tlačítka vstup (9).  
 
2. V režimu změny nastavení je rozsvícen symbol (6)         a symbol (8)      . 

Symbol (6)            znamená, že je na displeji zobrazen aktuální čas a 
dvojtečka mezi údajem hodin a minut bliká. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

3. Aktivujte změny režimu aktuálního času stisknutím tlačítka vstup (9) . 
Rozbliká se údaj hodin a symbol (8) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Pro nastavení údaje hodin použijte klávesy dolů (11) a nahoru (12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Potvrďte zvolené nastavení stisknutím tlačítka vstup (9)  . Zvolená hodnota 
bude přijatá a kurzor přejde do režimu pro nastavení minut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. MInuty nastavte pomocí tlačítek dolů (11) a nahoru (12). Volbu potvrďte 
stisknutím tlačítka vstup (9)       . Regulátor potvrdí změnu nastavení krátkých 
pípnutím. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Pokud chcete přejít k další volbě, stiskněte tlačítko dolů (11). 
 

8. Aktivujte změny režimu v další volbě stisknutím tlačítka vstup (9)  . 
Rozbliká se údaj na displeji a symbol (8)        . Regulátor potvrdí změnu 
nastavení krátkým pípnutím. 

 
9. Ukončete režim změn nastavení stisknutím tlačítka zpět (10) . 

 
 
 
 
 
 
 



Pokyny k údrţbě 
 
 
Regulační ventil 
 

Problém Příčina Oprava 

1. 
Změkčovač 
nemůže 
provést 
regeneraci 

A. Přístroj není zapojený do 
elektrického napájení. 

B. Poškozený regulátor 

A. Zkontrolujte připojení 
elektrického napájení 
(včetně pojistky, zásuvky, 
spínače atd.) 

B. Zkontrolujte nebo vyměňte 
regulátor 

2. 
Změkčovač 
vypouští 
tvrdou vodu 

A. Otevřený ventil bypass. 
B. V nádobě na solný roztok 

není sůl. 
C. Zablokovaný vstřikovač 
D. V nádobě na solný roztok 

není dostatek vody. 
E. Prosakování stoupací trubky. 
F. Prosakování uvnitř těla 

ventilu. 

A. Zavřete ventil bypass. 
B. Ujistěte se, že v nádobě je 

pevná sůl. 
C. Vyměňte nebo vyčistěte 

vstřikovač. 
D. Zkontrolujte dobu plnění 

nádoby solného roztoku vodou. 
E. Zkontrolujte, jestli není 

poškozená stoupací trubka a 
zkontrolujte těsnící O-kroužky. 

F. Zkontrolujte, opravte nebo 
vyměňte tělo ventilu. 

3. Nelze 
nasát sůl 

A. Příliš nízký vstupní tlak  
B. Zablokované potrubí solného 

roztoku 
C. Prosakování potrubí solného 

roztoku 
D. Poškozený vstřikovač 
E. Prosakování uvnitř těla 

ventilu. 

A. Zvyšte vstupní tlak. 
B. Zkontrolujte potrubí. Vypusťte 

páru. 
C. Zkontrolujte potrubí. 
D. Vyměňte vstřikovač. 
E. Zkontrolujte a opravte nebo 

vyměňte tělo ventilu. 

4. Příliš 
mnoho vody 
v nádobě na 
solný roztok 

A. Příliš dlouhá doba plnění 
solným roztokem 

B. Příliš mnoho vody v nádobě 
na solný roztok po nasátí soli. 

A. Opět nastavte dobu plnění 
solným roztokem. 

B. Zkontrolujte, jestli je ve 
vstřikovači nebo potrubí 
solného roztoku blokáda 

5. Poškození 
tlaku vody 

A. Potrubí k změkčovači je 
zablokováno železnou látkou 

B. Změkčovač zablokovaný 
železnou látkou 

A. Vyčistěte potrubí změkčovače. 
B. Vyčistěte regulační ventil. 

Doplňte čistící tekutinu do 
nádoby s pryskyřicí, aby se 
zvýšila účinnost regenerace. 

6. 
Z výtokového 
potrubí 
vytéká 
prysykyřice 

A. Vzduch v systému A. Zkotnrolujte odsávání v 
systému, jestli je suché nebo 
ne. 

7. Regulační 
ventil je stále 
v provozu 

A. Přerušené signalizační 
potrubí 

B. Porucha regulátoru 

A. Vložte opět signalizační 
potrubí. 

B. Vyměňte regulátor. 



C. Převodovka je zablokovaná 
cizím předmětem 

C. Odstraňte cizí předmět. 

8. Z odtoku 
neustále 
vytéká voda 

A. Prosakování uvnitř těla 
ventilu 

B. Odpojení z elektrického 
napájení po zpětném 
promývání nebo rychlém 
opláchnutí 

A. Zkontrolujte a opravte nebo 
vyměňte tělo ventilu. 

B. Ručně přepněte do polohy 
Servis nebo zavřete ventil 
bypass. Restartujte, když je 
elektrické napájení v pořádku. 

 
 
 
 
 

 
 


