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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Уважаеми партньорир 

 
Благодарим ви, че избрахте пречистващите системи с йонообменна смола aquaPUR, произведена 

от SC Valrom Industrie SRL. 

Преди употреба молим да прочетете внимателно инструкциите за монтаж и eксплоатация. За 

повече информация моля посетете уебсайта www.valrom.ro или www.aqua-pur.ro. 

Технологията за пречистване/филтриране с йонообменна смола е един от най-простите и 

удобни методи за подобряване на качеството на водата. 

 
Твърдостта на водата е често срещана причина за повреда на отоплителните системи, особено 

на централите, котлите, домакинските електроуреди (пералня, ютия, кафемашини и др.), ефекти, 

които водят до допълнителни разходи и дори до намаляване на комфорта.  Друг ефект на 

твърдата вода е намаленото разпенване на почистващите препарати и сапуни, което води до 

увеличени разходи за поддръжка. Други ефекти на твърдата вода имат естетически характер 

като отлагания върху санитарно оборудване и лични вещи като износване на дрехите, 

изсушаване на кожата и косата. 

 
Омекотяването чрез йонен обмен е най-простият и удобен начин за намаляване на твърдостта 

на водата.  Йонообменните смоли привличат и задържат разтворените във водата калциеви и 

магнезиеви йони и  ги заместват с натриеви йони. Когато се изразходва обемът на водата между 

две регенерации, смолата ще се регенерира с разтвор на натриев хлорид (солев разтвор). 

Циклите на регенерация са: Backwash (Обратно измиване), Brine draw (Подаване на солев 

разтвор), Rinse (Изплакване) и Refill (Пълнене). 

 
Омекотителите от тип LOTUS имат контролен клапан за циклите на работа / регенерация, който 

в случай на прекъсване на захранването ще следи часа и деня. Програмираните настройки се 

съхраняват в постоянна памет и няма да бъдат загубени в случай на прекъсване на 

захранването. Ако то прекъсне по време на фазата на регенерация, след възобновяването му тя 

ще продължи от мястото, на което е спряна. 

 
Потребителят има възможност да регулира твърдостта на водата след станцията. Със 

завъртане на смесителния клапан по посока на часовниковата стрелка можете да увеличите 

твърдостта на водата на изхода на станцията, а обратно на часовниковата стрелка може да я 

намалите. 

http://www.valrom.ro/
http://www.aqua-pur.ro/
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Модел SOFT 12,5 CAB LOTUS SOFT 25 CAB LOTUS 

Код AQUA09110012010 AQUA09110025021 

Включен байпасен клапан ДА 

Вид оборудване шкаф (резервоар за смола и солев разтвор в същия 
корпус) 

Електрозахранване 220-240 V променлив ток, 50-60 Hz 

Консумация на електроенергия 5 W 

Режим на контролния клапан Обем или време 

Размер на връзката IN/OUT [inch] 1” 

Връзка за отвеждане от 
входа за маркуча 

[mm] 12 

Номинален дебит [m³/h] 1 2 

Работно налягане [bar] 2–6 

Обем на филтриращото 
средство 

[L] 12,5 25 

Вместимост на резервоара 
за сол 

[kg] 24 64 

Температура на водата [°C] 5 – 30 

Цикличен капацитет  = m³ x 
°G 

 37.5 75 

Приблизителна консумация 

на сол за регенериране 
[kg] 1.3 2.5 

Приблизителен разход на 
вода за регенерация 

[litri] 130 250 

Приблизително време за 

регенерация 
[min] 50 70 

Разстояние между 
основата и връзката 

с канализацията 

[mm] 542 1002 

Разстояние между 
основата и връзките 
IN/OUT 

[mm] 502 962 

Разстояние между 
основата и маркуча за 
преливника 

[mm] 368 668 

H [mm] 584 1044 

А [mm] 324 324 

Б [mm] 480 480 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Място за монтаж 

□ Трябва да се пази от замръзване и пряк контакт със слънчева светлина. 

□ Трябва да е сухо. 

□ НЕ трябва да се наводнява. 

□ Относителна влажност под 75%. 

□ Повърхността трябва да бъде равна и да може да издържа тежестта на станцията. Не се 

допуска монтиране на станцията върху наклонени повърхности. 

□ Препоръчва се да бъде възможно най-близо до канализацията. Свързаният с преливника 

на станцията маркуч и този, свързан с щуцера за отвеждане на водите за регенерация, 

трябва да бъдат максимално близко до сифона/шахтата на канализацията, тъй като 

потоците през тях са гравитационни.  

 
 

Условия за монтаж 

□ Трябва да се монтира механичен филтър максимум 100 микрона. 

□ Препоръчваме станцията и механичния филтър да се монтират с байпас. 

□ Препоръчваме след станцията за омекотяване/пречистване да се монтирате възвратен 

клапан, за да се предотврати обратният поток на вода. 

□ Препоръчваме да монтирате манометри преди и след системата за пречистване на водата. 

□ За захранването ще се използва само доставеният трансформатор (12 V). 

□ Външните консуматори (например кранът, който захранва напоителната система) са 

монтирани преди филтъра за частици и пречиствателната станция с йонообменни смоли. 

 
 

Компоненти, необходими за монтажа и пускането в експлоатация на системите 

 
Те НЕ са включени в доставения комплект. 

□ Маркуч с вътрешен диаметър 12 мм и скоби за свързване на преливника към 

канализацията и изхода на водата за измиване/регенерация. 

□ Таблетки сол с чистота над 99,5% NaCl. Използването на други видове сол води до 

разграждане на смолите/филтриращото средство и до неправилно функциониране на 

системата. 

МОНТАЖ НА СИСТЕМАТА 
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СХЕМА ЗА МОНТАЖ 

 
 

Водопроводна мрежа - изход 

 
По желание: 
Система за закрепване на тръбите 

 
 
 
 
 
 
 

Свързването към оттока на сифона става при наличието на свободно пространство между 

изпускателния маркуч и корпуса на сифона, равно на поне 2 пъти външния диаметър на 

тръбата или 1 инч (25 mm). 

 
 

Никога не вкарвайте изпускателния маркуч директно в канализацията, сифона, 

канализационната система. Винаги оставяйте пространство между тях. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА! 

Направете всички връзки към инсталацията в съответствие с действащите разпоредби. 

Водопроводна мрежа - 
вход 

Уредба за отвеждане 
100 V-120 V/ 

220-240 V  

пром. ток  

50/60 Hz 
Уредба за солев разтвор 

Смесителен кран 

Свързващ елемент Уредба на преливника, по желание 

Преливник 
Съд под 

налягане 

 
Шкаф 

Канализация 

Подов 

сифон 

 
 

Въздух 

 
Канал 

! 
! 



 

БАЙПАС 

 
При спешни случаи, например поддръжка на омекотителя, можете да го изолирате от водопроводната мрежа с 

помощта на байпасния клапан, разположен отзад. При нормална работа байпасът се отваря, когато 

стрелките/бутоните са успоредно на входящата и изходящата тръба. За да изолирате омекотителя, завъртете 

крановете в позицията на байпас (стрелките/бутоните са перпендикулярни на входящата/изходящата тръба). 

 
Свързаното към водопроводната мрежа санитарно оборудване може да се използва, защото водата 

преминава през омекотителя. Водата, която ще използвате, не е омекотена. За да завършите сервизната 

операция, отворете байпасния клапан, като завъртите бутоните в работно положение (стрелки/бутони 

успоредно на входящата и изходящата тръба). 

Проверете дали бутоните са напълно отворени, в противен случай твърдата вода ще премине през байпасния 
клапан. 

РАБОТА БАЙПАС 

 
 
 
 
 
 

 

Примерно 

свързване 

 
 
 

НЕПРАВИЛНО ПОЛОЖЕНИЕ 
НА БАЙПАСА 

Примерно 

свързване 

 

 
Етапи на монтаж на системата 

□ Разположете системата на правилното място в съответствие с условията в „Монтаж на системата“. 

□ Сглобете конекторите на байпаса (повдигнете предпазителя, поставете конекторите, поставете предпазителя). 

□ Свържете захранващата инсталация с байпаса на станцията, с входа, който има знак „→", сочещ към 

станцията (станцията за пречистване идва с предварително сглобена система на байпаса, двете връзки с 

байпаса са 1 "с външна резба). 

□ За да свържете тръбите към байпаса на станцията, използвайте уплътнителни материали (тефлонова лента и 
др.). 

□ Водната инсталация към потребителите е свързана към байпаса, на изхода със знак „→”, сочещ към 

външната страна на станцията. 

□ Свържете маркуча на преливника на станцията към канализацията, като използвате маркуч 12 mm и 

закупените скоби 12 - 22 mm. 

□ Свържете връзката за отвеждане на водата за регенерация на станцията към канализацията с помощта на 

маркуч 12 mm и скоби 12 - 22 mm. 

□ Уверете се, че байпасът е в положение на байпас (със затворени клапани). 7 
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□ Поставете байпаса в положение BYPASS. 

□ Включете щепсела в подходящ източник на захранване. Свържете захранващия кабел към 

клапана. 

□ След включване на екрана може да се покаже  “Advancing to Service Wait 

please”, докато намери своето работно положение. 

 
 

□ Поставете ръчно клапана в положение BACKWASH. Докато екранът е заключен, ще показва 

“Key locked, pres and hold “MENU” key for 3 seconds to unlock” (“Екранът е заключен, натиснете и 

задръжте за 3 секунди бутона “MENU”, за да го отключите.”). Следвайте инструкциите по-долу, 

за да настроите клапана в положение BACKWASH. 

 

✓ Натиснете и задръжте за 3 
секунди бутона “MENU”, за да 

отключите 
 

 

Key Locked, Press and 

Hold “MENU” Key for 3 

Seconds to Unlock 

 

M d 
  

 
 
 

 
✓ Натиснете и задръжте за 10 

секунди бутона CONFIRM, 

за да преминете към менюто 

MANUAL REGEN 

 
 
 
 
 

 
✓ Натиснете отново бутона CONFIRM, 

2017 

d 
Advancing to Service 

Wait Please 

Last 

M 

Cap 

Re 

Flow 

Rate 

01:34 

ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

   
IMMEDIA
TE 

IMMEDIATE 

01:34 
Manual Regen. 17 L 

    M 

C 

R 

Fl 

Rate 

01:34 
L Manual Regen. 17 

    M DELAY 
К 

R IMMEDIATE 
Fl 

Rate 

докато опцията мига 
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Regen. : Oct. 11, 20 

Mode : Meter 

Delayed 

pacity 

maining 

Regen. : Oct. 11, 20 

Mode : Meter 

Delayed 

pacity 

maining 

✓ Натиснете бутона DOWN, 
за да преминете към 
опцията 

IMMEDIATE 

 
 
 
 
 
 

 
✓ Натиснете бутона CONFIRM, за да 

потвърдите, после натиснете бутона MENU 

за ръчна регенерация. 

На клапана се появява 

съобщение „advancing to BRINE” 

(преминаване към солев 

разтвор), изчакайте, докато се 

появи „BRINE” и след това 

натиснете DOWN (стрелка 

надолу) и преминете към 

BACKWASH. 

 
 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако изберете опцията "Delay", клапанът ще започне регенерация в деня, който е 

най-близо до зададения в "Regen time" (по подразбиране в 02:00 ч.). 

 
□ Отворете бавно байпасния кран на входа на клапана, около половин ход, за да може водата 

да влезе в устройството. Оставете въздуха да излезе от системата (когато водата започне да 

тече в канализацията, това означава, че омекотителят е пълен с вода), преди да отворите 

докрай байпасния клапан. Източвайте водата в канализацията за 3-4 минути, докато цялото 

филтриращо средство се измие и източената вода се избистри. Ако забележите, че зададеното 

за програмата BACKWASH време се приближава до 0 секунди и водата все още не е бистра, 

можете да изключите клапана от напрежението 15-20 секунди преди края на програмата, след 

което изчакайте, докато водата потече бистра към канализацията.  Когато водата се избистри, 

включете отново клапана към напрежението. 

□ Натиснете произволен бутон, докато достигнете позиция за изплакване RinseV Оставете 

водата да тече 3-4 минути, докато се избистри. 

□ Натиснете произволен бутон, докато достигнете позицията REFILL. Проверете дали водата се 

подава в резервоара за солев разтвор. Оставете тази стъпка, докато завършите, за да осигурите 

достатъчно солев разтвор за следващата регенерация 

□ Клапанът автоматично преминава в положение SERVICE. Отворете крана на байпаса на 

изхода на клапана. 

□ Добавете сол в шкафа. Добавете 35 - 40 кг сол за омекотител SOFT 25 CAB LOTUS или 15 кг в 

омекотител SOFT 12.5 CAB LOTUS. Уредът автоматично ще се напълни с вода, за да коригира 

нивото, когато се регенерира. 

□ Програмирайте уреда. 

17 

  

01:34 
Manual Regen. 

DELAY 

IMMEDIATE 

Last 

    M 

Ca 

Re 

Flow 

Rate 

17 

  

01:34 
Manual Regen. 

DELAY 

IMMEDIATE 
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    M 

Ca 

Re 

Flow 

Rate 



   10 
 

01:34 
Last Regen. : Oct. 11, 2017 

    Mode : Meter Delayed  

Capacity 

Remaining 

Flow 

Rate 

MENU CONFIRM UP DOWN 

 
 

 
 

   
 

 

MENU 

 

CONFIRM 

 

UP   DOWN 

Меню – с натискане се влиза в главното меню. Ако екранът е 

заключен, с натискане и задържане за 3 секунди той се отключва. 

 
 

CONFIRM – осъществява достъп до подменютата, след като изберете 

параметъра, когато натиснете „CONFIRM“ мигащият параметър се 

показва, за да можете да промените стойностите. Пак с този бутон се 

потвърждават настройките на стойностите, ако са променени. 

 
 

НАГОРЕ (UP) – НАДОЛУ (DOWN) - избирате подменютата и 

променяте стойностите на параметрите чрез увеличаване или 

намаляване. 

 
 
 

Екран на системата в режим на готовност 

на екрана ще се покажат часът, 

последната регенерация, 

 

тип регенерация, оставащ капацитет и 

моментен дебит. 

 
 

 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА 
ПРОГРАМИРАНЕ 



   11  

ГЛАВНО МЕНЮ 
 

Time - Час 

Region&Language - Регион и език 

Hardness&People - Твърдост и хора 

Holiday Mode - Ваканционен режим  

Advanced Settings - Разширени 

настройки  

System Information - Системна 

информация  

Pre-fill - Пълнене 

Chlorine - Хлор 

Salt Check - Проверка на солта 

 
 
 
 
 
 
 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Параметрите се променят, докато мигат на екрана. Мигането се извиква с 

натискане на бутона „CONFIRM” . Потвърждаването се извършва също с бутона „CONFIRM”. 

 
Потребителски настройки при пускане в експлоатация: 

 
A. TIME – задават се дата и час: Докато екранът е заключен, бутонът MENU се задържа 

натиснат 3-5 секунди, после се избира “TIME”. В подменюто TIME  се влиза с бутона “CONFIRM”. 

С бутоните UP и DOWN се избират час, минути, месец, ден и година. При натискане на бутона 

„CONFIRM” те ще се изписват с мигане, а с UP и DOWN се променят стойностите. После се 

потвърждават с бутона  „CONFIRM”. С бутона MENU се връща в предходното меню. 

 
B. HARDNESS&PEOPLE – С UP и DOWN се избира HARDNESS&PEOPLE и с „CONFIRM” се 

влиза в подменюто. От подменюто HARDNESS можем да изберем мерната единица за твърдост 

(dH - немски градуси; fH - френски градуси, ppm - mg/l и т.н.). След като изберете мерната 

единица с бутона "CONFIRM”, въведете стойността на твърдостта. Използвайте бутона „MENU” 

за да се върнете към предишното меню. Отваря се  

„PEOPLE”  и се въвежда броят на постоянните лица в къщата. 

 

 
Омекотителят е с фабрично активирана възможност за използване остатъчния хлор при 

измиване на смолата. В този момент станцията работи. 

Опция ADVANCED SETTINGS - разширените настройки са разрешени само на упълномощен 

персонал. Опция PRE-FILL - само за упълномощен персонал. 

Time Region& Hardness& 

Language People 

Holiday 

Mode 
Advanced System 

Settings Information 

Pre-Fill Chlorine Salt Check 

! 
! 
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ОПИСАНИЕ НА МЕНЮТАТА 
 

МЕНЮ ПОДМЕНЮ 1 ОПИСАНИЕ 

Час (TIME)  Задаване на текуща дата и час 

Регион и език 

(REGION & 

LANGUAGE) 

Регион 
Избира се използваната мерна единица, 
възможните варианти са METRIC (литри) 

или US (галони). 

Език Избира се системният език, който да се използва на 
екрана на клапана. 

 
 

Твърдост и брой на 

хората (HARDNESS & 

PEOPLE) 

 
Твърдост на 

водата 

(HARDNESS) 

Избира се мерната единица, в която се изразява 

твърдостта (dH – немски градуси; fH – френски 

градуси, ppm (mg/l) и т.н. Избира се стойността 

на твърдостта. 

Стойността се използва за изчисляване на 
капацитета 
на системата. 

Брой на 

хората 

(PEOPLE) 

Избира се броят на хората в къщата и по този 

начин се изчислява резервният капацитет. Когато 

той бъде достигнат, се включва програмата 

за регенерация. 

 
Ваканционен режим 

(HOLIDAY MODE) 

 
Ваканционен 
режим 

Когато е настроен на ON, системата ще изпълни 

измиване с обратен поток и ще изплакне, ако не 

открие поток на вода в продължение на 7 дни. 

Може да се въведе и дата на връщане 

от почивка. 

Разширени 

настройки 

(ADVANCED 

SETTINGS) 

Автоматично 
Автоматично изчислява времето на всеки цикъл на 
регенерация 

и обема между две регенерации. 

Ръчно 
Ръчно се въвежда времето на всеки цикъл на 
регенерация 

и обема между две регенерации. 

Системна 

информация 

(SYSTEM 

INFORMATION) 

 Предоставя информация за омекотителя. 

Консумация на 

вода (WATER 

USAGE) 

 Тази настройка е средната стойност на 

количеството вода, използвана за един месец. 

Само при варианта за регенерация по часовник/ 

календар (CALENDAR CLOCK). 

 
 

Предварително 
пълнене (PRE-FILL) 

 Ако предварителното пълнене е ON, то 

представлява процентът вода, който ще се добави 

към резервоара за солев разтвор след регенерация 

в зависимост от необходимостта. Фабрично е 

настроено на 70 %. Оставащото количество вода 

ще бъде 

добавено преди регенерацията. 

Остатъчен 

хлор 

(Chlorine) 

 Когато системата е оборудвана с генератор на хлор, 
натиснете 

ON, за да го задействате по време на регенерация. 

Проверка на солта 
(SALT CHECK) 

 Ако в системата няма сол, омекотителят 
ще издаде звуков сигнал, за да предупреди за 
липсата ѝ. 
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Regeneration Regeneration Regeneration 
Mode Time Days 

Data 

Entry 

Regeneration Restore 
Cycle Defaults 

Regeneration     Regeneration  Water 
Mode Time Capacity 

Regeneration 

Days 

Regeneration 

Cycle 

Restore 

Defaults 

РАЗШИРЕНИ НАСТРОЙКИ – избира се една от опциите, РЪЧНО или АВТОМАТИЧНО, и бутонът 

CONFIRM се държи натиснат 3-5 секунди, за да се влезе в подменюто за всяка от тях. 

 
A. Подменю за автоматичната опция B. Подменю за РЪЧНАТА опция 

 

ПАРАМЕТЪР ОПЦИЯ ОПИСАНИЕ 

 
 
 
 

A и B - Режим 

на 

регенерация 

(REGEN 

MODE) 

Часовник/календар 

(CALENDAR 

CLOCK) 

Уредът ще започне регенерация в следващото зададено 

време, въз основа на интервалите между дните за 

регенерация. 

Непосредствен обем 

(METER IMMEDIATELY) 

Уредът ще започне регенерация веднага след като 

капацитетът на системата достигне нула. 

Обем с изчакване 

(METER 

DELAYED) 

Когато оставащият капацитет на системата достигне 

стойност нула, системата ще започне регенерация в 

предварително зададеното време. 

 
Смесено (METER 

OVERRIDE) 

Когато обемът на водата спадне под оставащия 

капацитет на системата, клапанът автоматично ще 

започне регенерация в програмирания час или ден, 

според това, което се достигне първо. 

A и B – час на 

регенерация 
(REGEN. TIME) 

 Тази настройка контролира времето в деня, в който 

се извършва регенерация. 

A – Дни между 

регенерации 

(REGENERATIO

N 

DAYS) 

 Настройва се броят дни между две регенерации. Ако през 

зададените тук дни не се консумира обемът вода, 

омекотителят ще извърши регенерацията, 

когато се достигне броят дни от последната. 

 
 
 
 
 
 
 

А Дата 

 
Обем на смолата 

(RESIN VOLUME) 

Тази настройка представлява количеството на 

използваното в системата йонообменно средство. 

Стойността се използва за изчисляване на капацитета и 

времето на 

допълване на резервоара за солев разтвор. 

Количество сол 

(SALT AMOUNT) 

Тази настройка ще определи количеството използвана сол 

за регенерация. 

Дебит на допълване 

(REFILL FLOW 

RATE) 

Тази стойност трябва да съответства на дебита на 

допълване BLFC. Използва се за изчисляване на времето 

за допълване на резервоара за солев разтвор. 

 
Ефективност на солта 

(SALT EFFICIENCY) 

Тази настройка се отнася за безопасната стойност на 

капацитета, който количеството сол може да регенерира. 

Тази стойност се използва за изчисляване на капацитета 

на системата и времето за допълване. 

Резервен капацитет 

(RESERVE CAPACITY) 

Тази стойност се използва за изчисляване на резервния 

капацитет. Капацитет = брой на хората х дневния 

резерв. 
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Total Regenerations 

0 Times 

System Information 

 

Total Treated Water 

0 Gallons 

System Information 

 

Regeneration Time 

02:00 AM 

System Information 

 

Brine Time 

50 Minutes 

System Information 

 

Rinse Time 

10 Minutes 

System Information 

 

Refill Time 

02.7 Minutes 

System Information 

ПАРАМЕТЪР ОПЦИЯ ОПИСАНИЕ 

 

 

 
A и B – Цикъл на 

регенерация (REGEN. 

CYCLE) 

Обратен 

поток за 

промиване 

(BACKWASH) 

Задава се броят минути за промиване с обратен поток във 

времето на цикъла на регенерация. 

Солев разтвор 

(BRINE) 

Задава се броят минути за продължителността на 

захранване със солев разтвор на смолата по време на 
регенерация. 

Изплакване 

(RINSE) 

Задава се броят минути за продължителността на времето 

за изплакване през цикъла на регенерация. 

Допълване 

(REFILL) 

Задава се броят минути за продължителността на 

допълване през цикъла на регенерация. 

A и B – 

Възстановяване на 

фабричните 

настройки (RESTORE 

DEFAULTS) 

 Фабричните настройки се възстановяват чрез 

потвърждение с 

„YES”. 

 
B – Обем на водата, 

която може да се 

обработи (WATER 

CAPACITY) 

 Задава се общият обем на водата, която системата може 

да обработи след завършване на регенерацията. За 

изчисляването му се използва формулата: 

Цикличен капацитет / твърдост (в германски градуси) = 
обемът вода между две регенерации. 

 
СИСТЕМНА ИНФОРМАЦИЯ 

 
На тази страница можете да видите информация за ключовете на 

системата. 
Брой регенерации Общо количество обработена вода Час на регенерация 

   
Обем на водата между      Обем на оставащата вода  Време на промиване с 

две регенерации       обратен поток до следващата регенерация 

Време на зареждане       Време на изплакване          Време на допълване на солев разтвор 

   
Текущ дебит         Максимален постигнат дебит Версия на софтуера 

 

Software 

Version 
V1.0 

System Information 

 

Peak Flow Rate 

00.00 GPM 

System Information 

 

Current Flow Rate 

00.00 GPM 

System Information 

 

Backwash Time 

15 Minutes 

System Information 

 

Capacity Remaining 

01050 Gallons 

System Information 

 

Water Capacity 

01050 Gallons 

System Information 
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Фигура 
5 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 

ВНИМАНИЕ! Солевият разтвор дразни очите, кожата и отворени рани. Измийте засегнатата зона с 
обилно количество чиста вода. 

 
• По време на регенерацията омекотителят доставя твърда вода, която преминава през байпаса.  

• По време на регенерацията омекотителят не доставя омекотена вода, така че водата, която 

достига до потребителя през това, не е омекотена.  През това време топлата вода трябва да се 

използва възможно най-малко, за да се предпазят отоплителните системи. Поради това 

регенерацията трябва да се настройва автоматично през нощта, а ръчната да се извършва, 

когато се използва много малко или никаква вода. 

• Не можете да видите вода в шкафа или в резервоара за солев разтвор. 

 

 
Преди всяка операция за поддръжка или ремонт изключвайте захранването с 

електрическа енергия, затваряйте крановете за захранване с вода и изпускайте 

налягането от инсталацията. 

 

Препоръчва се контролните клапани да се проверяват и обслужват ежегодно. Могат да е 

необходимо често почистване и подмяна на бутала, уплътнения и/или раздалечаващи 

елементи за клапана в зависимост от тежките условия на използване на уреда. 

 

Проверка на нивото на солта 

Проверявайте нивото на солта на всеки две седмици. Свалете капака на шкафа, уверете се, че 

нивото на солта е винаги над това на солевия разтвор. 

 
Добавяне на сол 

За омекотителя използвайте само чиста сол. Не се препоръчва използването на каменна сол, 

защото тя може да съдържа прах и утайки, които, ако попаднат в разтвора, могат да причинят 

повреди. 

Добавяйте солта директно в резервоара до горното ниво на резервоара за сол. 

 
Мост 

Влагата или неправилният тип сол могат да предизвикат кухини 

между водата и солта. Това е познато като мост, който пречи на 

образуването на солев разтвор и доставяната вода не се 

омекотява. 

 
Ако подозирате поява на солен мост, извадете го внимателно от 

шкафа и го залейте с топла вода. Това трябва да се прави винаги, за 

да може системата да използва всяка останала сол, а след това да се 

почисти целият шкаф. Изчакайте 6 часа, за да се получи солев 

разтвор, след това извършете ръчна регенерация. 

 
Предпазване на омекотителя 

За поддържане на приятен вид, от време на време почиствайте омекотителя с топла вода и 

сапун. Не използвайте абразивни вещества, амоняк или разтворители. Не подлагайте 

изделието на замръзване. 

 
Филтър 

Монтираният преди станцията филтър трябва да се поддържа и сменя, ако е необходимо. 

! 
! 
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ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

 
 
 

1. Намаляване на 
водния поток 

1. Намалено налягане на подаваната 
вода 

1. Увеличете налягането на подаваната 
вода. 

2. Запушен филтър 2. Почистете или сменете филтъра, 
монтиран преди станцията. 

3. Запушено легло на филтриращото 
средство 

3. Вижте проблем 3. 

4. Запушен контролен клапан. 4. Демонтирайте, проверете и почистете 
клапана. 

5. Дефектен байпасен клапан. 5. Проверете и ремонтирайте байпасния 
клапан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ниско качество 
на обработената 
вода. 

1. Грешен анализ на водата. 1. Повторете анализа на водата и се 
обърнете към търговеца. 

2. Качеството на подаваната вода 
се е променило. 

2. Направете анализ на водата и 
се обърнете към търговеца. 

3. Байпас в грешно положение. 3. Завъртете байпасния клапан в 
работно положение. 

4. Повредена възходяща тръба или 
уплътнение. 

4. Отворете уреда, ремонтирайте/ 
подменете тръбата и подменете или 
смажете уплътненията, ако е необходимо. 

5. Запушено легло на филтриращото 
средство. 

5. Вижте проблем 3. 

6. По време на поддръжка 
филтриращото средство е изгубено. 

6. Вижте проблем 4. 

7. Недостатъчна/слаба регенерация 
на филтъра. 

7. Вижте проблем 6. 

8. Изтичане на вода в контролния 
клапан. 

8. Демонтирайте контролния клапан, 
проверете го и сменете или 
смажете уплътненията, ако е необходимо. 

9. Турбината за измерване на обема и 
дебита е блокирала. 

9. Почистете турбината за измерване 
на обема и дебита. 

10. Запушен инжектор или цедка 10. Почистете/сменете инжектора или 
цедката. 

11. Кабелът на турбината е изключен. 11. Проверете свързването на кабела 
на измервателното устройство на 
контролния кабел. 

12. Неправилно програмиране. 12. Препрограмирайте клапана за 
точния тип регенерация, твърдост на 
водата на входа, капацитета или 
дебита. 

 
 
 
 

3. Запушено легло 
на филтриращото 
средство. 

1. Недостатъчен дебит на 
водата за промиване. 

1. Проверете дебита на водата за 
промиване. Ако налягането на 
подаваната вода е между допустимите 
граници и дебитът на водата е 
недостатъчен, проверете и почистете / 
сменете, ако е необходимо 
изпускателната линия. 

2. Недостатъчно време за 
етапа на промиване. 

2. Увеличете продължителността на етапа 
на промиване. 
(Свържете се със сервиза на Valrom.) 

3. Запушен горен/долен  
дифузор. 

3. Почистете горния/долния дифузор. 

 
4. Филтриращото 
средство е извадено 
от резервоара. 

1. Филтриращото средство е поставено и 
извадено в етапа на регенерация. 

1. Проверете горния дифузор. 
Сменете го, ако е необходимо. 

2. Филтриращото средство е поставено и 
извадено по време на работа. 

2. Проверете долния дифузор. 
Сменете го, ако е необходимо. 

РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 
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ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

 

 
 
 
 

5. Уредът не регенерира. 

1. Електрозахранването 

е изключено. 

1. Проверете електрозахранването. 

2. Недостатъчно количество сол 

в резервоара. 

2. Проверете нивото на солта и 

допълнете сол в резервоара. 

3. Солевият разтвор не се изтегля 

частично или напълно в етапа на 
регенерация. 

3. Вижте проблем 6. 

4. Контролният клапан е дефектен или 

настройките му са променени. 

4. Променете контролния клапан и 

настройките. 

5. Резервоарът за сол не се 

захранва с вода или 

подаваната вода е недостатъчна. 

5. Вижте проблем 7. 

6. Броенето на времето не 

функционира правилно. 

6. Сменете печатната платка. 

 
 
 
 

6. Солевият разтвор не 

се изтегля частично или 

напълно в етапа на 

регенерация. 

1. Ниско налягане в инсталацията за 

захранване с вода. 

1. Проверете налягането 

на захранването. 

2. Инжекторът, редуцир-вентилът 

или тръбата за солен разтвор е 

задръстен/ 

запушен. 

2. Почистете инжектора, редуцир-

вентила или тръбата за солен 

разтвор. 

3. Въздушният клапан/отдушникът е 

запушен 

от солни кристали. 

3. Почистете въздушния 

клапан/отдушника. 

4. Загуба на налягане (запушен 

контролен клапан, филтриращо 

средство или 

дистрибутор). 

4. Вижте проблем 1. 

5. Линията за солев разтвор не е 

херметизирана, така че се инжектира и 

въздух. 

5. Проверете уплътненията. 

6. Настройките са променени. 6. Свържете се с производителя. 

 

 
7. Резервоарът за сол 

не е достатъчно 

зареден / напълнен с 

вода. 

1. Налягането на подаваната вода 

е ниско. 

1. Проверете налягането в мрежата. 

2. Запушен инжектор или тръба за 

солев разтвор. 

2. Почистете инжектора или тръбата 

за солев разтвор. 

3. Запушен аератор. 3. Проверете и почистете аератора. 

4. Настройките са били променени. 4. Свържете се с производителя. 

5. Поплавъкът е останал блокиран. 5. Издърпайте поплавъка (нагоре) по 

пръта. 

 

 
8. Прекомерна 

консумация на сол за 

регенерация. 

1. Настройки са променени. 1. Свържете се с производителя. 

2. Резервоарът за сол се зарежда с 

повече вода, отколкото е необходимо. 

2. Вижте проблем 9. 

3. Неправилно програмиране. 3. Препрограмирайте клапана за 

точния тип регенерация, твърдост на 

водата на входа, капацитета или 

дебита. 

9. Резервоарът за сол 

се зарежда с повече 

вода, 

отколкото е необходимо. 

1. Налягането на подаваната вода 

е твърде високо. 

1. Проверете налягането на 

на подаваната вода. 

2. Настройките са променени. 2. Свържете се с производителя. 

 
10. Водата има солен 
вкус. 

1. Филтриращото средство не е 

достатъчно изплакнато. 

1. Увеличение на времето на работа 

[Rinse -изплакване] 

2. Дебитът е спаднал в момента на 

изплакване. 

2. Проверете и почистете редуцир-

вентила на изпусканата вода. 
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МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИ КОНЦЕНТРАЦИИ ВЪВ ВОДАТА, КОЯТО СЕ ПОДАВА 

ПРОБЛЕМ ПРИЧИН

А 

РЕШЕНИЕ 

 
11. На изхода постоянно 

тече вода. 

1. Електрозахранването е прекъснало 

по време на регенерация. 

1. Включете байпасния клапан 

на електрозахранване. 

2. Уплътненията на комплекта 

раздалечители са повредени. 

2. Проверете и сменете повредените 

уплътнения. 

 
12. На екрана липсва 

информация. 

1. Няма напрежение. 1.   Проверете електрозахранването, 

както и електрическата мрежа и 
клапана. 

2. Повреден трансформатор. 2. Сменете трансформатора. 

3. Дефектна електрическа платка. 3. Сменете електрическата платка. 

13. На екрана се 

показва съобщение 

[System 

maintenance] 

1. Софтуерна грешка 1. Рестартирайте захранването с 

напрежение. 

 

 
 

 

Станции за омекотяване SOFT 

 
Твърдост ........................................................................................ 42 °dH 

Желязо ........................................................................................ 0,20 mg/l 

Манган ......................................................................................... 0,05 mg/l 

Чиста от микробиологична гледна точка 

 
 

Сервиз на Valrom: Тел.: +4 0724.200.005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Издание от януари 2020 г. 

Това ръководство се основава на информация, налична към момента на отпечатване и не 

поражда договорни задължения. Промените в дизайна могат да доведат до промени, които не 

са включени в това ръководство. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Букурещ 

Бул. „Пречизией“ № 28, сектор 6 

Тел.: 021-317.38.00 

Ел. поща: office@valrom.ro 

www.valrom.ro 

mailto:office@valrom.ro
http://www.valrom.ro/

