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TIP!
Pred začatím inštalácie si prečítajte túto príručku a prispôsobte 
sa všetkým bezpečnostným pravidlám týkajúcim sa uvedenia do 
prevádzky a prevádzky prístroja. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte 
sa na servis dodávateľa alebo výrobcu zariadenia.
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NSC 9L NSC 14L NSC 17L NSR 17L NSC 22L

Množstvo vody (l) 9 14 17 17 22

Priemerný objem iónovej výmeny (m3 x °dH) 21 41 52 49 86

Orientačná spotreba soli na regeneráciu (kg)* 0,77 1,33 1,41 1,4 1,61

Množstvo aktívneho uhlia (kg) – – – 2,6 –

Výkon aktívneho uhlia (pri 0,5 ppm chlóru) – – – 6 700 000 –

Prietok (m3/h) 0,9 1,4 1,6 1,7 1,8

Vstupný tlak vody (bar/min – max) 1,3 – 8,5

Elektrické napájanie (V/Hz) 24/50

Priemer pripojenia (palcov) 1

Teplotné limity pre vodu určenú na úpravu (°C) 4 – 49

* Odporúča sa minimálne 3 bary.

ROZMERY A TECHNICKÉ ÚDAJE

SLOVENSKY



OBR. 1

SCHÉMA INŠTALÁCIE

Voda nie je 
mäkčené 
(napríklad 
do záhrady)

Tvrdá voda

Napájanie 

Hlava 
zmäkčovač

Do regulátora

Uzol výtok 
umývacie

Uzol pretekať

Mriežka kal 4 cm prestávka ovzdušia

Nemrznúca 
hadica

Umývacia 
hadica

Tukom tesniace 
krúžky (2 ks)

Terminály

Od
ch

od
 Káble pružný

Upínacie ventil 
obtok 3/4"

Vstup 
do ventil

Zmäkčená vodaHlavná hadica na vodu

POZOR!
Umývacia hadica by mala byť pod výstupným otvorom regulačného 
ventilu. Nikdy nepripájajte odtokovú hadicu k prepadovej hadici.

ROZMERY

MODEL Nominálna 
veľkosť nádrže

Rozmer
A

Rozmer
B

NSC 9L 22,9 x 35,6 cm 52,7 cm 40,0 cm

NSC 11L 20,3 x 48,3 cm 65,4 cm 52,7 cm

NSC 14L 20,3 x 63,5 cm 82,2 cm 69,5 cm

NSC 17L 20,3 x 88,9 cm

106,7 cm 94,0 cmNSC 22L
22,9 x 88,9 cm

NSR 17L

48,0 cm

8,6 cm

A
B

IN

OUT

IN-OUT

30,2 cm
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PROGRAMOVANIE ZMÄKČOVAČA

Po zapojení do elektrického zdroja sa na displeji zobrazí kód modelu 
a číslo softvérovej verzie (napr.: J3.9). Následne sa zobrazí nápis PRE-
SENT TIME – ZADAJTE ČAS a začne blikať číslo 12:00.

NASTAVENIE ČASU

Ak sa na displeji nezobrazia slová PRESENT 
TIME, stláčajte tlačidlo OK, pokým sa nezobra-
zia. 1. Stlačte šípku HORE alebo DOLE anastav-
te čas. Šípka hore posúvahodiny vpred, šípka 
dolu vzad. 2. Po nastavení správneho času na 

displeji, stlačtetlačidlo OK a displej zobrazí slovo HARDNESS – TVRDOSŤ.

POZNÁMKA! 
Stlačte tlačidlo len raza hodnota sa bude posúvať po jednom. 
Pre rýchly posun, držte tlačidlo dlhšie.

NASTAVENIE ZAČIATKU ČASU NABÍJANIA (REGENERÁCIE)

Po ukončení predchádzajúceho kroku sa na 
displeji zobrazia slová „RECHARGE TIME” – 
čas regenerácie. Ak sa tak nestane, stláčajte 
tlačidlo OK, kým sa nezobrazia. 

1. Začiatok nabíjania je v zmäkčovači pred-
nastavený na 2 AM. Je to hodina, kedysa voda 
v domácnosti zväčša nepoužíva. Tvrdá voda
bude tiecť obtokom, ak sa počas cyklu rege-
nerácie používa v domácnosti voda. Ak si že-
láte nastaviť iný čas, stlačte šípku hore alebo

dole a zmeňte tak čas v hodinových intervaloch. Uistite, že ste zvolili 
čas AM a PM správne. 2. Keď sa zobrazí požadovaný čas nabíjania, 
stlačte OK a displej sa vráti k normálnej obrazovke (zobrazovaniu času).

SYSTÉM MONITOROVANIA SOLI

Zmäkčovač vody disponuje svetelným indikátorom monitorovania soli, 
ktorý vám pripomenie, keď bude nutné doplniť soľ. Monitorovací sys-
tém nastavíte nasledovne: 1. Odklopte veko zásobníka soli a nasypte soľ. 
2. Úroveň soli – na zásobníku vo vnútri nádoby sú čísla od 0 po 4, 5 až 8, 
v závislosti od modelu. Skontrolujte, či je soľ na najvyššej alebo najniž-
šej úrovni, alebo ku ktorej miere je najbližšie. 3. Stlačte tlačilo SET SALT
LEVEL (nastaviť úroveň soli) koľkokrát to je potrebné, aby ste na displeji
uviedli mieru, na ktorej sa nachádza soľ v zásobníku. Ak je na úrovni
menej ako 2, indikátor začne z dôvodu nízkej úrovne soli ukazovať ná-
pis LOW SALT. 4. Ak chcete vypnúť monitorovanie soli, stlačte tlačidlo 
SET SALT LEVEL a prejdite na najvyššie číslo (4, 5 alebo 8 v závislosti 
od modelu) a následne sa vám zobrazí slovo OFF pri čísle 8.

POZNÁMKA! 
Úroveň soli musíte nastaviť vždy, keď soľ do zmäkčovača dosypete. 
Systém monitorovania soli úroveň soli len odhaduje a presnosť 
sa bude líšiť v závislosti od typu soli.

OBR. 2

Tlačidlo 
NASTAVENIA

Tlačidlo
SVETLA

Tlačidlo
REGENERÁCIE

Displej

ŠÍPKA

OK 
tlačidlo

ŠÍPKA

indikátor nízkej 
úrovne soli

Úroveň soli

Zásobník 
soli

Úroveň soli
Indikátor

Čísla

NASTAVENIE TVRDOSTI VODY

Po ukončení predchádzajúcich krokov sa na 
displeji zobrazí slovo HARDNESS – tvrdosť. Ak 
sa tak nestane, stláčajte tlačidlo OK, kým sa 
nezobrazí. Ak sa tak nestane, stláčajte tlačidlo 
OK, kým sa nezobrazí. 1. Stlačte šípku HORE 

alebo DOLU a tak nastavíte tvrdosť vstupnej vody v zrnách na galón. 
Prednastavená tvrdosť je na úrovni 25. 2. Po nastavení tvrdosti vody, 
stlačte tlačidlo OK a na displeji savám zobrazia slová RECHARGE TIME 
– ĆAS REGENERÁCIE.

POZNÁMKA! 
Ak vaša voda obsahuje železo, zvýšte úroveň vstupnej tvrdosti 
vody. Napríklad, ak je tvrdosť vody 20 zŕn na galón a úroveň žele-
za je 2ppm, pridajte násobok 5 ku miere železa. V tomto prípade 
dostanete číslo 30.

Jednotka tvrdosti PREMENY

Nemecké stupne (°dH)
gpg = °dH x 1,043

°dH = gpg x 0,959

Francúzske stupne (°f)
gpg = °f x 0,584

°f = gpg x 1,712

Častice na milión (ppm)
gpg = ppm x 0,0584

ppm = gpg x 17,12

V tabuľke nájdete ďalšie jednotky:

2 ppm ŽELEZA x 5 = 10 20 zŕn na galón TVRDOSŤ
+ 10

30 VÝSLEDNÉ ČÍSLO TVRDOSTI

SLOVENSKY
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DODATOČNÉ NASTAVENIA

–  EFEKTIVITA VYUŽITIA SOLI
–  ČISTIACI PROGRAM
–  MINUTÁŽ ČISTIACEHO PRGRAMU
–  MAXIMÁLNE ROZPÄTIE DNÍ NA REGENERÁCIU
–  VLASTNOSŤ 97%
–  12/ 24 HODINOVÝ REŽIM DŇA
–  SPÄTNÝ PREPLACH A RÝCHLE OPLACHOVANIE
–  DOPLKOVÉ RIADENIE VÝSTUPU

*  Nastavenie spätných preplachov a rýchlych opláchnutí na veľmi nízky počet môže mať za následok slanú príchuť vody.

Pre nastavenie týchto možností stlačte a podržte tlačidlo OK po dobu 
3 sekúnd, kým sa na displeji nezobrazí 000. Následne stlačte (ale ne-
držte) tlačidlo OK a na displeji na zobrazí ikona Efektivity soli, ako jeto 
znázornené na obrázku nižšie.

Ikona 
efektivity

EFEKTIVITA VYUŽITIA SOLI
Po zapnutí tejto funkcie bude zmäkčovač fungovať na úrovni efektivity 
4000 zŕn na galón na libru soli alebo viac. Zmäkčovač môže regenero-
vať častejšie s použitím menšieho množstva soli a vody. Tento zmäk-
čovač má vypnutý program efektivity soli. Stlačte šípku hore alebo 
dole a zmeňte program z režimu OFF (vypnutia) do režimu ON (zapnu-
tia). Ikona efektivity sa zobrazí, keď je funkcia zapnutá (v ON režime).

Stlačte tlačidlo OK a na displeji na zobrazí nápis Clean – čistenie.

ČISTENE
Táto funkcia je vhodná pre vodu obsahujú-
cu železo a/alebo vysokú mieru sedimentu 
(piesok, bahno, nečistoty atď.). Pokiaľ je na-
stavené na ON, prebehne najprv cyklus spät-
ného preplachu a rýchleho oplachovanie, před 
samotnou regeneráciou. Ak váš prívod vody 
neobsahuje železo, alebo sedimenty, zaistite, 
aby bola táto funkcia nastavená na OFF. Pred-
volené nastavenie je OFF. Použite šípku hore, 
alebo dolu pre zmenu z OFF na ON.

neráciami

MAXIMÁLNE ROZPÄTIE DNÍ NA REGENERÁCIU 
Elektronická kontrola automaticky určí frekvenciu regenerácie. Poskytu-
je to najvyššiu mieru efektivity a vo väčšine podmienok sa táto funkcia 
ponecháva v prednastavenom režime. Môžete však nastaviť regenerač-
ný cyklus na vami zvolený počet dní. Napríklad v prípade, že vaša voda 
obsahuje železo a chcete zmäkčovač zregenerovať v rámci určitého poč-
tu dní, aby ste zabezpečili, že živicové lôžko zostane čisté. Použite šípky 
hore a dolu pre zmenu týchto dní (max. 15).

Stlačte opäť tlačidlo OK, kým sa nezobrazí 97%.

VLASTNOSŤ 97%
Funkcia 97% regenerácia začne, keď zmäkčo-
vač využil 97% kapacity živice. Ak máte túto 
funkciu zapnutú (ON), regenerácia môže nastať 
kedykoľvek (keď systém dosiahne 97% využitia 
svojej kapacity). Prednastavený program je 
vo vypnutej OFF fáze. Ak si ho želáte zapnúť, 
stlačte šípku hore.

Stlačte tlačidlo OK a na displeji sa zobrazí 12 or 24 hr.

12 ALEBO 24 HODINOVÝ REŽIM DŇA
Všetky displeje sú nastavené na 24 hodino-
vý režim dňa. Ak si želáte 12 hodinový režim 
(a 1 po 12 AM a 1 po 12 PM), nastavíte ho stla-
čením šípky dolu.

Stlačte tlačidlo OK a na displeji sa zobrazí nápis BACKWASH TIME (spät-
ný preplach).

SPÄTNÝ PREPLACH A RÝCHLE 
OPLACHOVANIE
Ak je voda po regenerácii slaná, potrebujete 
zvýšiť časy spätněho preplachu a rýchleho 
oplachovania. Prednastavený čas závisí od 

modelu. Časy môžete zvýšiť alebo znížiť v minútových intervaloch. 
Ak si tak želáte zmeniť čas spätného preplachu, použite šípku hore 
alebo dolu a nastavte hodnotu na 1 alebo 30 minút. Následne stlačte 
tlačidlo OK a na displeji sa vám zobrazí nápis „FAST RINSE TIME” (čas 
rýchleho opláchnutia).

Ak si želáte zmeniť čas rýchleho opláchu, pou-
žite šípku hore alebo dolu a nastavte hodnotu 
na 1 alebo 30 minút.*

Stlačte tlačidlo OK až kým sa na displeji nezobrazí CLEAN TIME 

MINUTÁŽ ČISTIACEHO PROGRAMU
Ak máte zapnutú túto funkciu, dĺžka extra 
cyklu spätného prelachu je prednastavená 
a závisí od modelu. Tento čas však môžete 
zmeniť na 1 až 15 minút. Pre zmenu cyklu po-

užite šípku hore – pre zvýšenie, alebo šípku dolu – pre zníženie počtu 
minút. Ak si neželáte vykonať žiadnu zmenu, pokračujte na ďalší krok.

Prednastavený 
displej

Príklad: cyklus je nas- 
tavený na maximálne  
4 dni medzi rege- 

Stlačte OK a na displeji sa vám zobrazí nápis Recharge Days – dni na-
bíjania.

SLOVENSKY
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Výber Meno Doplnkové riadenie výstupu

OFF On – zapnutá Ponechať na neurčito.

BP Obtok Zapnuté počas celej regenerácie.

CL Chlór Zapnuté počas čerpania zo zásobníka počas regenerácie.

FS Prietokový spínač Zapnuté počas prietoku vody turbínou. 8 sekúnd po prietoku vody sa vypne.

CF Chemický dávkovač Po ukončení prietoku vody sa zapne pre nastavenie času.

FR Rýchle opalchovanie Zapnuté počas fázy rýchleho oplachovania.

Ikona svetla zásobníka

Pri použití mäkkej  
vody sa prietokové  
lišty v mierke posunú

Indikátor zostávajúceho času

Ukazovatele polohy ventilu

Ak si želáte zmeniť jednu z funkcií výberu v tabuľke, použite Šípku 
hore alebo dolu a vyberte zvolenú funkciu.

Stlačte OK, až sa vaša zvolená funkcia zobrazí na displeji. Ak ste si vybrali 
inú funkciu ako CF, displej sa vráti k pôvodnému zobrazeniu (času). 
Ak ste si vybrali CF (Chemický dávkovač), musíte vykonať dve ďalšie 
nastavenia, aby dávkovač fungoval správne.

OBJEM CHEMICKÉHO DÁVKOVAČA
Ak ste nastavili doplnkové riadenie výstupu 
na CF (Chemical feeder), budete musieť pred 
jeho zapnutím nastaviť objem vody, ktorý 
musí pretekať cez turbínu. Pri striedajúcich 
sa obrazovkách použite šípky hore alebo dolu 
na nastavenie objemu prietoku v litroch. Stlač-
te OK a zobrazí sa displej, ako je na obrázku 
nižšie.

ČASOVAČ CHEMICKÉHO DÁVKOVAČA
Použite šípky hore alebo dolu pre nastavenie 
dĺžky času, v sekundách, na zapnutie výstupu 
zapne.

Stlačte OK pre návrat k základnej obrazovke (čas dňa).

SVETO ZÁSOBNÍKA
Pre zapnutie svetla zásobníka soli, stlačte tlačidlo svetla zásobníka 
na paneli. Pre vypnutie svetla stlačte toto tlačidlo opäť. Automaticky 
sa vypne po 15 minútach.

PRETOK VODY ZMÄKČOVAČOM
Pri použití mäkkej vody dôjde k posúvaniu prietokovej lišty indikátoru 
na displeji. Indikátor sa bude pri pomalom prietoku vody meniť, rýchlejšie 
zmeny nastanú pri zvýšenom prietoku. Prietokové lišty sa v indikátore 
nezobrazujú, keď sú všetky kohútiky a prístroje využívajúce vodu 
vypnuté.

Stlačte opäť tlačidlo OK, kým sa nezobrazí CTRL.

DOPLNKOVÉ RIADENIE VÝSTUPU
Doplnkové riadenie výstupu elektronického 
ovládača sa môže používať na ovládanie rôz-
nych typov externých zariadení, ako je generá-
tor chlóru alebo chemický dávkovač. Poskytuje 
24 V DC, a až 500 mA, prúdu z terminálu J4 na 
elektronickej riadiacej doske (pozri Schéma). 
V nasledujúcej tabuľke sú vysvetlené dostupné 
prípady, v ktorých bude doplnkové riadenie vý-
stupu zapnuté počas rôznych častí cyklu: Pred-
nastavený program je vo vypnutej OFF fáze.

ZOBRAZENIE ZOSTÁVAJÚCEHO ČASU A UKAZOVATELE 
POLOHY VENTILU
Počas regenerácie sa zobrazuje jeden z indikátorov polohy ventilu (Serv, 
Plnenie, Soľ, Preplachovanie, Oplachovanie). Slovo RECHARGE bliká na 
displeji a namiesto súčasného času sa objavia minúty, ktoré zostávajú 
do konca regenerácie, Pri pohybe ventilu z jedného cyklu do druhého, 
oba ukazovatele polohy ventilu blikajú.

SLOVENSKY
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POZÍCIA PRÁCE 

POZÍCIA OVERHEAD

,

,

OBR. 3

NASTAVENIE PO ADOVANEJ TVRDOSTI 
V OBTOKOVOM VENTILE BY-PASS

MANUÁLNE SPUSTENIE REGENERÁCIE

OKAM ITÁ REGENERÁCIA

REGENERÁCIA DNES V NOCI

POZOR!
Ak e sp sten  nk ia istenie CLEAN ON, pred samotno  
rege-ner io  pre e ne proti pr dov  prepla ovanie v 

 de na disple i lika  CLEAN a Bk s  ne o 
Rinse a as, ktor  ostal do kon a regener ie .

Po or!
Po as regener ie pr stro  neprod k e m kk  vod .

VÝPADOK ELEKTRICKÉHO PRÚDU

KÓDY PORÚCH

ERR , ERR 3, ERR 4 
L50 
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OBR. 4

KONTROLA PRED PRIVOLANÍM SERVISU

POZOR!
N vod pre ov va te v l kosti m k ova a.

Ak ani pomo o  veden  innost  nedok ete r i  pr in  
av rie, o r te sa na servis preda  ale o prod enta.

OBSLUHA PRÍSTROJA

pred a a ltrom

POZOR!
V adom na pe i lne po iadavk  na kvalit  regenera n o 
prostriedk , po va te regenera n  so , ktor  odpor a v ro a
m k ova a ta letov  so , ktor  sp a podmienk  PN 3 .

SO NÉ NAPLAVENINY

ODPORÚ ANIA PRI POU ÍVANÍ

SLOVENSKY



– 22 –

ZÁRU NÝ LIST

PODMIENKY ZÁRUKY

AUTORIZOVANÁ FIRMA POU ÍVATE

NÁZOV ZARIADENIA TYP SÉRIOVÉ ÍSLO SERIAL NO

1

-

-
-

-

-
-

ZÁRUKA SA NEVZ AHUJE NA

-

-

-

KUPUJÚCI NEMÁ PRÁVO VYU ITIA ZÁRU NEJ LEHOTY V PRÍPADOCH AK

SLOVENSKY

Jozef
SOBWATER,s.r.o.
Slávkovská 6
054 01  Levoča
+421905904861
+421534699670




