
 

 

 

 

A U TO MA T IKU S IO NC SER ÉLŐ VÍZ LÁ GY ÍT Ó  

BERENDEZÉS HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA, IVÓVÍZ KEZELÉSÉHEZ 

 
EKOSOFT M sorozatú vízlágyítók műszaki kézikönyve  

gyanta regeneráció térfogat, térfogat + idő, azonnali térfogat üzemmódban  

 

 

 

 1 

 

FixTrend EKOSOFT M típusú automata vízlágyító család 
 

Használati utasítás 

 



 
 

 
FIGYELEM 

 

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa a jelen kézikönyv teljes egészét, és őrizze 
meg későbbi felhasználásra. 
Az utasítások be nem tartása a garancia elvesztését vonja maga után. A forgalmazó nem 
vállal  felelősséget a kézikönyv bármely utasításának be nem tartásából, engedély nélküli 
átalakításból, elektromos hálózati hibákból vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő 
hibákért. 

 

    
FIGYELEM 

 

A készülék rendszeres karbantartást igényel a kezelt ivóvíz ihatósági 
követelményeinek teljesítése, valamint a gyártó által kiadott módosítások alkalmazása 
érdekében. 

 

 

 

 

 FIGYELEM  

A készülék megfelelő működéséhez előszűrő beépítése javasolt. 

 

 

FIGYELEM  

A készülék megfelelő működéséhez az állandó víznyomás  
elengedhetetlen, lásd 11. oldal 4.2  szakasz. 
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Telepítés 
A vízlágyító telepítéséhez használt vízellátó berendezésnek rendelkeznie kell az alábbiakkal: 

  - visszacsapószelep-rendszer, amely biztosítja, hogy a kezelt ivóvíz ne folyhasson vissza a hálózatba 

- kézi vagy automatikus rendszer, megkerülő és elzáró szelepekkel, amely lehetővé teszi a nem kezelt v íz vételezését, 
kizárva a kezelt víz vételezését. 

Ezek a rendszerek azért szükségesek, hogy a vízlágyító esetleges meghibásodása esetén az ivóvízellátás ne szakadhasson 
meg. 

Hangsúlyozzuk a következőket: 
1. A berendezést higiéniailag megfelelő környezetbe kell telepíteni, ahol adott esetben teljesülnek az olaszországi 
Gazdaságfejlesztési Minisztérium 2008. január 22-ei 37. sz. rendeletének követelményei, beleértve az üzempróbát és a 
karbantartást is. 

2. A berendezés az ivóvízhálózatra történő telepitését megkerülő szeleppel kell kivitelezni, hogy a felhasználó kizárhassa 

a készülék használatát anélkül, hogy az hatással lenne az ivóvízszolgáltatás folyamatos elérhetőségére. 
3. A telepitést az FixTrend EKOSOFT vízlágyító használati utasítása szerint kell elvégezni. 

2.3 Üzembehelyezés 

FIGYELEM: Az üzempróbát hivatalos márkaszerviznek kell elvégeznie a rendelkezésére álló eljárás 
szerint. 

Javasoljuk, hogy a készülék beüzemelését valamelyik márkaszervizünkkel végeztesse el, aki ellenőrzik a 
megfelelő telepítést és lepróbálja a készüléket; ezen előírás be nem tartása a garancia elvesztésével jár 
a készülék nem megfelelő telepítése/indítása okozta meghibásodások vagy balesetek esetén. 

 
2.4 – Használati és használaton kívüli időszak  

A vízlágyító élettartama és teljesítménye a megfelelő üzemeltetés függvénye. 

A rendes karbantartás, a rendszeres RESINOVA kezelés elvégzése a kézikönyvben meghatározott paraméterek és 
beállítások módosítása nélkül jelentős mértékben növeli az alkatrészek és a gyanta élettartamát, amely átlagosan a 10 

évet is elérheti. 

Ha a vízlágyítót hosszabb ideig nem fogja használni, nincs szükség különleges intézkedésekre, mivel az rendszeresen 
elvégzi a programozott önfertőtlenítő eljárást. 
Ha ez nem történik meg (pl. a vízlágyító elektromos csatlakozóját kihúzták), mielőtt ismét használná a készüléket, lépjen 
kapcsolatba a márkaszervizzel, és ellenőriztesse a megfelelő működését, illetve esetlegesen tisztíttassa ki és 
fertőtleníttesse a rendszert. 

2.5 -  A vízlágyító rendes karbantartása: 

 

 

FIGYELEM: A készülékeket a használati és karbantartási kézikönyvben szereplő utasítások szerint kell 
használni és karbantartani. 

A készülékek tökéletes működése érdekében bizonyos egyszerű és elengedhetetlen karbantartási 
műveleteket el kell végezni. 

  
 

Heti karbantartás/ellenőrzés 

- a digitális kijelző működésének ellenőrzése szemrevételezéssel (esetleges riasztások vagy rendellenességek  
         ellenőrzése) 

- az esetleges folyadékszivárgások szemrevételezéses ellenőrzése (pl. a leürítőből és/vagy a túlfolyóból) 

- a só szintjének ellenőrzése és esetleges feltöltése 
- előkészítés ellenőrzése 

 

  Havi karbantartás/ellenőrzés 
- a só szintjének ellenőrzése és esetleges feltöltése 
- a vízlágyító működésének ellenőrzése a kimeneti víz keménységi értékének ellenőrzésével. - kijelző ellenőrzése a 

megfelelő idő ellenőrzéséhez 
- kijelző ellenőrzése az esetleges hibaüzenetek azonosításához  
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 Évente legalább egyszer ellenőriztesse a hivatalos márkaszervizeink valamelyikével. 

A szakszemélyzet által elvégzett ütemezett ellenőrzések és felülvizsgálatok megnövelik a berendezések teljesítményét és 

élettartamát. 

 

3. RÉSZ: A MÁRKASZERVIZ TECHNIKUSA RÉSZÉRE 

3.1 - A márkaszerviz által végzett rendes karbantartás 

FIGYELEM: Hivatkozással a vízmintavétel elemzésére, a tárgyi berendezés hivatalos márkaszerviz 
által végzett éves karbantartást igényel. 

Az alkatrészek éves karbantartását/felülvizsgálatát nem végezheti a végfelhasználó. Az éves 
karbantartások során elvégzett műveletek (kivéve, ha kifejezetten másképp jelezzük) A nem 

rendeltetésszerű használat csökkentheti a berendezés teljesítményét és élettartamát A 
felülvizsgálatokat és javításokat a márkaszerviz szakszemélyzetének kell elvégeznie. 

Az elvégzendő műveletek: 

◼ 1) Fogyóanyag-tartalékok feltöltése 

◼ 2) Szintek és szabályozások ellenőrzése; 

◼ 3) Tartály, szelepek, stb. tisztítása; 
◼ 4) Szűrőbetétek cseréje; 

◼ 5) Elektronikus szelep(ek) működésének ellenőrzése: azt kell ellenőrizni, hogy a vezérlőegység képes-e szabályosan 

elvégzeni az alábbi műveleti ciklusokat: 

A) Kezelt víz termelése (pl. a keménységi fok a szabványok szerint állítható) 
B) Ellenáramú mosás 
C) Lassú vizes öblítés 

D) Ellenáramú mosás 
E) Vízpótlás a tartályban (kivéve a „száraz sóoldatos” modelleket) 

◼ 6)  Ellenirányú mosás és fertőtlenítő és tisztító regenerálás a szűrőanyagon „RESINOVA” anyaggal. Ez a szűrőtestek 

speciális kémiai mosását jelenti, amely biztosítja a vízlágyító gyanták optimális teljesítményét és élettartamát. 
◼ 7)  Víz elemzése (ha szükséges). 

FIGYELEM: Hivatkozással a vízmintavétel elemzésére, a tárgyi berendezés hivatalos márkaszerviz által 

végzett éves karbantartást igényel. 

◼ 1) Fogyóanyag-tartalékok feltöltése 
◼ 2) A szűrőanyag esetleges cseréje 

 

 

◼ 2) A tartalék akkumulátor, tömítéskészletek esetleges cseréje, a szívócső cseréje, és minden egyéb 
szükség szerint. 
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3.5 – Segédanyagok feltöltése  

Só hozzáadása (a csomagolásán az alábbi megnevezésnek kell szerepelnie: „SÓ HÁZTARTÁSI CÉLÚ 
TISZTÍTÓBERENDEZÉSEKHEZ”) a vízlágyító tartályába a telített oldat elkészítéséhez, amely a 
gyanta regenerálásához szükséges, a hatályos élelmiszeripari jogszabályoknak megfelelően történik, 
amennyiben a sóoldat NEM kerül be a vízrendszerbe. A gyanta regenerálása után a teljes 
mennyiség a leürítő vezetékbe kerül. Javasoljuk, hogy sótablettát használjon. A kezeléssel a víz 
kalcium- és magnéziumsó-tartalma csökken (mivel ezek hozzájárulnak a víz keménységéhez), illetve 
a nátriumion-tartalma kismértékben nő (a kezeléssel és a keverőszelep beállításával arányosan). 

 

 

4. RÉSZ: A TELEPÍTŐ TECHNIKUSNAK 

4.1 – Előzetes tudnivalók 

Nem javasoljuk a készülék jellemzőinek módosítását, vagy annak megkísérlését. Az engedély nélküli műveletek a garancia 
hatályának elvesztésével járnak. A készülék még megfelelően becsomagolt és védett állapotban is törékenynek minősül, 
és ennek megfelelően kell kezelni. 

Javasoljuk, hogy megfelelő környezetbe telepítse a készüléket, ahol a műszaki személyzet elvégezheti a karbantartásokat 
vagy ellenőrzéseket, anélkül, hogy azok a berendezés üzemeltetési költségeit észszerűtlenül megnövelnék. 

A készülék megfelelő műszaki helyiségben történő telepítésre készült. Tartalmaz a vízkiömléssel szembeni minden 
beépített védelmet (vízelvezető, gyűjtőtartály, vagy elárasztással szemben védő rendszerek) 
A berendezést védeni kell a fagytól és az időjárás hatásaitól (víz, jégeső, villámlás stb.) 

Ellenőrizze, hogy van-e elektromos csatlakozóaljzat a készülék közvetlen közelében, ahová a készülék csatlakozóját be 
lehet dugni. 

 

4.2 - A vízlágyító helyének megválasztása  

A vízkezelő rendszer helyének megválasztása fontos kérdés, az alábbi feltételeknek kell teljesülniük: 
• Sík felület vagy padlózat. 

• Szabad terület a készülék körül a karbantartáshoz és a regenerálószer (só) a tartályba való 
betöltéséhez. 

• Környezeti hőmérséklet 1°C és 49°C között. 

• Víznyomás 2 és 6 bar között, nagyobb víznyomás esetén építsen be nyomáscsökkentőt 
• Folyamatos áramellátás az időzítő megfelelő működéséhez. 

• A vízmelegítő elé építés esetén legalább 3 méter védőtávolságra kell elhelyezni a vízlágyítót, ennek 
hiányában visszacsapó szelep beépítésére van szükség. 

• Leürítés a lehető legközelebb és nem túlemelve. 

• Csatlakozás a vízellátó hálózatra elzáró és megkerülő szelepekkel. 
• Meg kell felelnie a telepítés helyén hatályos minden helyi és állami előírásnak. 
 

megj. Ne használjon teflont vagy tömítőanyagot a csonkokon, a vízzáróságot rendszerhez kapott tömítésnek és 
o¬gyűrűnek kell biztosítania. 

 
4.3 - Leürítővezeték  

A leürítővezeték bekötése 

1. Az egységet a leürítővezeték felett kell elhelyezni, 6 m-nél nem 
magasabban. Használjon adaptert az 1/2” műanyag cső és a leürítővezeték 
vagy visszacsapó szelep csatlakoztatásához. 

2. A leürítő vezeték 1,8 m-ig emelhető fel, de a távolság nem haladhatja meg 
az 5m-t, és a készülék víznyomása nem lehet 2,8 barnál kevesebb. A magasság 
minden 1 bar nyomásnövekedéssel 0,7 m-t emelkedhet. 
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Rés 

Leürítő 

Rés 
 



 

  

 

3. Ha a leürítő vezeték magasan van, de a leürítést a szelep szintje alatt biztosítja, alakítson ki egy 18 cm-es gyűrűt a 
vezeték végén, a gyűrű alapját és a leürítővezeték csatlakozását ugyanarra a szintre helyezve. Ez megfelelő szifont 

biztosít. Ha a leürítővezeték fent elhelyezett szennyvízvezetékbe végzi a leürítést, szifont kell használni. Rögzítse a 
leürítővezeték végét, hogy ne mozdulhasson el. 

FIGYELEM: A leürítőcsövet soha ne vezesse közvetlenül a szennyvízvezetékbe vagy gyűjtőbe vagy árokba (1. ábra). 
Mindig hagyjon légrést a leürítővezeték és a leürített víz között, hogy a szennyvíz ne kerülhessen vissza a készülékbe. 

4.4 - A sóoldatvezeték bekötése  

A tartályt a sóoldat-vezeték köti össze a szeleppel; ellenőrizze, hogy a sóoldat-vezeték vízzáró-e és nincs-e rajta 
levegőszivárgás. 

4.5 - A túlfolyóvezeték bekötése 

A sóoldatos tartály pótlórendszerének hibás működése esetén a TARTÁLY TÚLFOLYÓJA (2. ÁBRA) a leürítőbe vezeti a 
folyadékot ahelyett, hogy az a padlóra ömlene ki. A túlfolyóvezetéknek különálló, egyenes csőnek kell lennie, amely a 

szennyvízcsatlakozáshoz vagy a gyűjtőtartályba vezet. Hagyjon az utasítások szerinti rést a leürítővezetéktől. 

2. ÁBRA 
A túlfolyóvezeték 

csatlakozása. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 – Elektromos bekötés 

Az elektromos berendezésnek működőképes földeléssel kell rendelkeznie, az előírásoknak megfelelő 
érintésvédelem szükséges! 

Csatlakoztassa a csatlakozót egy elektromos aljzatba. 

 

Túlfolyó csatlakozás 

Leürítő cső 

Rögzítse a flexibilis tömlőt 

Rés 

Leür í tő  

SÓOLDAT 
ELSZÍVÓCSŐ 

LÁGYíTOTT VíZ 
KIMENET 

KÉZI 

SZELEP 

MEGKERÜLŐ CSŐ (MIX) 
KEMÉNYSÉG KEVERŐ 

ELEKTROMOS 
CSATLAKOZÁS 

SZENNYVÍZ 
KIMENET 

SZÁMLÁLÓ 

KEMÉNY VíZ 
BEMENET 

GYANTATARTÁLY 

SÓTARTÁLY 

 



4.7 - Telepítési vázlatok 

1. PÉLDA: SZŰRŐ - FÜLKÉS VÍZLÁGYÍTÓ - KAZÁN ALATTI ADAGOLÓ 

 

2. PÉLDA: SZŰRŐ - KETTŐS TESTES VÍZLÁGYÍTÓ - KAZÁN ALATTI ADAGOLÓ 
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VÍZLÁGYÍTÓ SZELEP PROGRAMOZÁSA: 

5.1 Általános programozás 

Hozamkijelző 
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Maradványtérfogat 

Jelenlegi idő 

Regenerálás üzemmódja: 

T: Időzített 
TM: Késleltetett térfogat 
M: Azonnali térfogat 

Szervizképernyő 

 

Beállítások: 
1. Lépjen be a beállítások menübe 

2. Erősítse meg a jelenlegi beállításokat és lépjen a következő 
paraméterre  
2. Ha a Regenerálás gombbal egyszerre nyomja le, belép a magasabb 
szintű beállítások menüjébe 

 

FEL nyíl: 
1. Módosítja (növeli) a jelenlegi beállítás értékét. 
2. Visszatér a legutóbbi paraméterre 

 

LE nyíl: 
1. Módosítja (csökkenti) a jelenlegi beállítás értékét. 

2. A következő paraméterre lép 

Regenerálás: 
1. Elmenti a beállításokat és visszatér a szervizképernyőre. 
2. Mentés nélkül kilép a menüből 
3. Várakozó regenerálás programozása 
4. Tartsa lenyomva a gombot 6 másodpercig az azonnali regenerálás 
indításához. 

Befejezi a jelenlegi ciklust és átlép a következőre 
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Magasabb szintű beállítások (jelszó szükséges) 
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 KÉT REGENERÁLÁS KÖZÖTT RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ VÍZ MENNYISÉGE (TÉRFOGAT MOD.) 

A FixTrend EKOSOFT sorozatú vízlágyítói kifinomult elektronikával rendelkeznek, amely automatikusan kiszámítja a 

mosások gyakoriságát, szabályozva azok gyakoriságát és a regenerálószer szükséges mennyiségét. Az egyetlen 
elvégzendő művelet a bemeneti és kimeneti keménység programozása. A műszaki irodánk örömmel ad felvilágosítást. 

5.3 - Mosási idők 

EKO/SOFT MOSÁSI IDŐK 

 

REGENERÁLÁSI FÁZIS IDŐTARTAMA 

5 l 9 l 15 l 20 l 30 l 35 l 50 l 75 l 100 l 

INJ 0 
BLFC 0,25gpm 
DLFC 1,2gpm 

INJ 0 
BLFC 0,25gpm 
DLFC 1,2gpm 

INJ 0 
BLFC 0,25 gpm 
DLFC 1,2 gpm 

INJ 0 
BLFC 0,25 gpm 
DLFC 1,2 gpm 

INJ 1 
BLFC 0,25 gpm 
DLFC 1,5 gpm 

INJ 1 
BLFC 0,25 gpm 
DLFC 1,5 gpm 

INJ 3 
BLFC 1,0 gpm 
DLFC 3,0 gpm 

INJ 3 
BLFC 1,0 gpm 
DLFC 3,0 gpm 

INJ 3 
BLFC 1,0 gpm 
DLFC 3,0 gpm 

BW 3 BW 5 BW 5 BW 5 BW 5 BW 5 BW 5 BW 5 BW 5 

BD 15 BD 30 BD 30 BD 45 BD 45 BD 45 BD 60 BD 60 BD 60 

RR* 3 RR* 6 RR* 6 RR* 8 RR* 10 RR* 12 RR* 10 RR* 12 RR* 15 

BF* 2,50 BF* 4,50 BF* 7 BF* 10 BF* 14,50 BF* 17 BF* 6 BF* 9 BF* 12 

 

BW = BACK WASH BD = BRINE DOWN FLOW RR = RAPID RINSE BF = BRINE FILL 

(Ellenirányú mosás) (Elszívás és lassú, folyásirányú öblítés) (Gyorsöblítés) (Sóoldat feltöltése) 

RR*= A gyorsöblítés időtartama a hálózati nyomás függvényében változhat. 

BF*= A sóoldat feltöltésének időtartama a vízlágyítóba belépő víz minőségétől függően változhat. 

 
Az itt közölt információk általunk helyesnek és pontosnak tartott adatokon alapulnak, és azzal bocsátjuk ezeket a felhasználó rendelkezésére, hogy a 
szükséges ellenőrzéseket el kell végeznie. Ennek megfelelően semmilyen felelősséget nem vállalunk ezen információk felhasználásáért, vagy annak 
következményeiért. 

 

 

 
1 6  

 



 

    5.4 - A kimeneti vízkeménység szabályozása a „beépített keverőszeleppel”  

A háztartási rendszerek FixTrend EKOSOFT vízlágyítói beépített keverőszeleppel rendelkeznek a vízlágyító kimeneténél 

mérhető maradványkeménység szabályozására. 

 

A keverőszelep a vezérlőszelep oldalán található. 

MEGJEGYZÉS: A vízben lévő nátrium maximális maradványértéke 200 mg/l lehet (olaszországi DL 31/2001 rendelet). A 
vízlágyítóval kezelt víz felcseréli a keménységét ezen sókkal. Minden keménységi fokkal (1°F) a nátriumtartalom 

körülbelül 4,6 mg/l értékkel nő. Pl. bemeneti keménység: 35°F. – kimeneti keménység 15°F. Tehát 20°F kerül 

kezelésre, amely az alábbiak szerint növeli a nátriumtartalmat: 20x4,6= +92,00 mg/l nátrium kerül a vízbe a vízlágyító 

utókezelés során. 

 

Fontos tudnivalók: 

1.) A termék kizárólag ivóvíz minőségű vízzel ellátott hálózatokról működtethető. A kezelendő víz hőmérséklete nem 

haladhatja meg a 30 °C-ot. 

2.) Alkalmazási terület: vezetékes víz háztartási szintű utókezelése (vízlágyítás)  

3.) Beüzemeléskor, hosszabb (2-3 napot meghaladó) üzemszünet, valamint fertőtlenítés után szigorúan be kell tartani 

a használati útmutatóban leírtakat. Beüzemeléskor és üzemszünetet követően a terméket regenerálni szükséges. 2 -3 
napot meghaladó üzemszünetet követően a terméket át kell öblíteni, legalább 5 perces folyatás szükséges minden 

vízkivételi csapon, amelyet a termék által kezelt víz lát el. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve étkezési 

céllal felhasználni nem szabad. 

4.) A beüzemelést és a rendszeres fertőtlenítést, karbantartást a forgalmazónak vagy megbízottjainak 
szervizszolgáltatásként kell biztosítania a felhasználó részére 

5.) A termék baktériumok elszaporodása elleni védelmét rendszeres, 3 havonta történő fertőtlenítéssel, valamint 

rendszeres, legalább hetente történő regenerálással biztosítani kell. A fertőtlenítésnek ki kell ter jednie a termék és a 

fogyasztói csapok közötti hálózati szakaszra is. 

5.) A termék alkalmas lehet a vezetékes víz összes keménységének jelentős csökkentésére. A csökkentés mértéke by -

pass beállított keverési arányától függ. Ivóvízként történő felhasználás esetén a by-pass arányt úgy kell beállítani, 

hogy a kezelt víz összes keménysége legalább 50 CaO mg/l legyen. Egyéb célból történő felhasználás esetén nem 

látjuk akadályát annak, hogy ennél lágyabb víz kerüljön felhasználásra. 
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7. RÉSZ: MŰKÖDÉSI HIBÁK 

7.1 A leggyakoribb problémák listája. 

Működési hiba esetén, mielőtt áttekintené a táblázatot, ellenőrizze, hogy van-e regeneráló só, és a rendszer 
elektromosan csatlakozik-e. Ha a javasolt megoldások nem szüntetik meg a problémát, lépjen kapcsolatba az Euroacque 
márkaszervizével. 

PROBLÉMA LEHETSÉGES OKOK MEGOLDÁSOK 

1. A szelep nem regenerál 
automatikusan 

a) Leválasztott elektromos áramellátás 
b) Időzítőmotor hibás 
c) Hibás programozás 

a) Csatlakoztassa 
b) Cserélje ki 

c) Programozza újra megfelelően 

2. A vízlágyító rossz időpontban 
regenerál 

a) Az óra nincs beállítva a) Állítsa be az időzítő óráját 

 

a) Elégtelen hálózati nyomás 
b) A leürítő csővezeték eldugult 

c) Az injektor eltömődött 
d) Kationos gyanta kimerült/sérült 
e) Sóoldatos pisztoly károsodott 

f) Sóoldat úszókapcsoló blokkolva 
g) Levegő beszivárgása az elszívó/feltöltő 

vezetékbe 

a) Biztosítson legalább 2 bar állandó 
nyomást 

b) Szüntesse meg a dugulást  
c) Tisztítsa meg az injektort 

d) Cserélje ki  
e) Cserélje ki  

f) Ellenőrizze az úszókapcsoló működését 
g) Ellenőrizze a vezetéket és a 

csatlakozókat 

4. A sóoldat-tartály túl van töltve 

a) A sóoldatpisztoly nyitva marad 
b) A sóoldatpisztoly nem zár be 

c) Levegő elszívása az elszívó és lassú 
öblítési ciklus során 

d) hibás töltési ciklus programozása 

a) Ellenőrizze a szelep működését 
b) Ellenőrizze/cserélje ki 

c) Ellenőrizze az elszívó és feltöltő 
vezetékek csatlakozásait 

c) Programozza megfelelően 

5. A vízlágyító a tervezettnél több vagy 
kevesebb sót fogyaszt 

a) A sófogyasztás programozása nem 
megfelelő 

b) A blokkoló úszókapcsoló túl alacsony 
szintre van beállítva 

a) Ellenőrizze és korrigálja a feltöltési időt 
b) Állítsa be a blokkoló úszókapcsolót 

6. Szakaszos vagy szabálytalan sóoldat- 
elszívás 

a) Elégtelen bemeneti nyomás 
b) Idegentest az elszívó- 
és feltöltővezetékben 

a) Biztosítson legalább 2 bar állandó 
nyomást 

b) Ellenőrizze és tisztítsa meg 

7. A regeneráció után nem történik 
vízlágyítás 

a) Nincs só a tartályban 
b) A vízlágyító nem végezte el 
megfelelően a regenerálást 

a) Töltse fel a tartályt, várjon három órát 
a sóoldat telitettségének eléréséhez és 

indítson kézi regenerálási ciklust 
c) Ellenőrizze a szelepciklusok 

működését 

8. Víz szivárog a leürítőből, amikor a 
vízlágyító szerviz módban van 

a) Központi pisztoly blokkolva leürítő 
pozícióban 

b) Sérült gyűrűk és kosarak 

a) Ellenőrizze, mi okozza a dugulást 
b) Cserélje ki és kenje meg 

9. Sós víz van az eszközökön a 
regenerálás után 

a) A víznyomás csökkenése a 
gyorsöblítés fázisa alatt 

b) A gyorsöblítés időtartama túl alacsony 

a) Ha gyakran előfordul, stabilizálja a 
víznyomást. 

b) Növelje az RR fázis időtartamát 
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3. Nincs sóoldat elszívás 


