FOLEO
5800 XTR
Användar manual

Användare Manual Foleo

Originalinställningar
Original inställningar
Installations nr:

Kontroller modell:

Ventil modell:

Ventil serie nr:
Massa volym

[L]

Inkommande vatten hårdhet:

[°dH]

Utgående vatten hårdhet:

[°dH]

Tank storlek:

[L]

Tank kapacitet:

[m3°dH]

Saltbehållare storlek:

[L]

Salt mängd per regenerering:

[kg]

Massa:

Hydrauliska inställningar
Injektor storlek

BLFC:

DLFC:

Tryckregulator (uppströms):

Inställningar för Elektronik
Spänning:

[V]

Kraft:

[W]

[Hz]

Frekvens:

Inställningar för programvara
Regenererings startläge:
Volym som ska behandlas innan reg. start:

[L]

Dagar till den obligatoriska regenereringen:

[Dagar]

Regenereringstid:

[H:Min]

Steg 1:

[Min]

Steg 2:

[Min]

Steg 3:

[Min]

Steg 4:

[Min]

Steg 5:

[Min]

Underhållsbok
Datum
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Beskrivning

Namn

Underskrift
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1.

Allmänt

1.1.

Omfattningen av dokumentationen

Denna dokumentation ger nödvändig information för lämplig användning av produkten och informerar användarna för att
säkerställa ett effektivt utförande av installations-, drift- eller underhållsprocedurer.
Innehållet i detta dokument baseras på den information som var tillgänglig vid tidpunkten för publiceringen.
Originalversionen av dokumentet skrevs på engelska.
Av säkerhets- och miljöskyddsskäl måste säkerhetsinstruktionerna i denna dokumentation följas strikt. Denna handbok är
en referens och omfattar inte alla systeminstallationssituationer. Den som installerar utrustningen bör ha:
• Utbildning i 5800-ventiler med XTR-seriens regulatorer och installation av avhärdare;
• Kunskap om rening av vatten och hur man bestämmer korrekta kontrollinställningar;
• Grundläggande VVS-färdigheter.

1.2.

Manualändringer
Revision

Date

Authors

Description

A

09.05.2018

BRY/FLA

First edition.

B

12.11.2018

BRY/ATO

Children safety messages.

C

09.09.2019

BRY

Corrections.

D

15.11.2019

BRY

E

2021-02-10

HP-Aqua Invent

1.3.

Tillverkarens identifierare, produkt

Tillverkare:

1.4.

ISO9001.
Översättning Svenska

Pentair International LLC
Avenue de Sevelin 18
1004 Lausanne
Switzerland

Produkt:

Foleo 5800 XTR

Tillämpliga normer

Följ följande riktlinjer:
• 2006/42/EC: Machinery Directive;
• 2014/35/UE: Low Voltage Directive;
• 2014/30/UE: Electromagnetic compatibility;
• 2011/65/EC: Restriction of use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS);
• UNI EN ISO9001.
Uppfyller följande tekniska standarder:
• IEC/EN 60335-1;
• IEC 61010-1;
• EN 55014-1;
• EN 55014-2;
• EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009;
• EN 61000-3-3: 2008;
• EN 61000-6-2: 2005;
• EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011;
• EN 61326-1;
• EN14743-2007.
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Ansvarsbegränsning

SV

1.5.

Pentair Quality System EMEA products drar nytta av, under specifika förhållanden, av en tillverkargaranti
som kan åberopas av Pentairs direkta kunder. Användare bör kontakta leverantören av denna produkt för
tillämpliga villkor och i händelse av ett eventuellt garantianspråk.
Garantier som tillhandahålls av Pentair avseende produkten kan bli ogiltiga om:
• Installationen är felaktigt utförd.
• Felaktig installation, felaktig programmering, felaktig användning, felaktig användning och / eller underhåll som leder
till någon form av produktskador;
• Felaktigt eller obehörigt ingripande på styrenheten eller komponenterna;
• Felaktig, felaktig eller fel anslutning / montering av system eller produkter till denna produkt och vice versa;
• Användning av ett icke-kompatibelt smörjmedel, fett eller kemikalier av någon typ och som inte anges av tillverkaren
som kompatibla för produkten;
• Fel på grund av fel konfiguration och / eller storlek.

Pentair eller Aqua Invent tar inget ansvar för utrustning som installeras av användaren innan eller efter Foleo,
såväl som för process / produktionsprocesser som är installerade och anslutna runt eller till och med relaterade
till installationen. Störningar, fel, direkta eller indirekta skador som orsakas av sådan utrustning eller processer
omfattas inte av garantin. Pentair eller Aqua Invent ansvarar inte för förlust eller skada av vinster, intäkter,
användning, produktion eller kontrakt, eller för någon indirekt, speciell eller följdförlust eller skada.

2.

Säkerhet

2.1.

Serien och säkerhetsmärken plats
Modell
Artikelnummer
Elektrisk klassificering
Serienummer
Produktionsdatum
Produktionsnummer

OBS
Se till att produktionsetiketten och säkerhetsetiketterna på enheten är helt läsbara och rena.
Om nödvändigt, ersätt dem med nya taggar och placera dem på samma platser.

2.2.

Faror

Alla säkerhets- och skyddsinstruktioner i detta dokument måste följas för att undvika tillfällig eller permanent skada, skada
på egendom eller miljöföroreningar.

2.2.1. Personal
Endast kvalificerad och professionell personal baserad på deras utbildning, erfarenhet och instruktioner samt deras
kunskap om föreskrifterna, säkerhetsreglerna och utförda operationerna, har rätt att utföra nödvändigt arbete.

Varning
Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått en utbildning eller instruktioner om
användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår de faror som är inblandade.

Barn får inte leka med apparaten.
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2.2.2. Transport

Följande punkter måste beaktas för att säkerställa att systemet fungerar korrekt:
• Lägg inte ner eller vänd upp och ner på avhärdaren när som helst. Massa kan fastna i toppdysa och därmed
blockera dess slitsar eller komma in i ventilen och kan därför äventyra avhärdarens funktion;
• Var noga med att inte slå på avhärdaren;
• Använd alla säkerhetslyftanordningar för att flytta avhärdaren;
• Lyft inte avhärdaren genom ventilen eller förbikopplingen.

2.2.3. Material

Följande punkter måste beaktas för att säkerställa att systemet fungerar korrekt och användarens säkerhet:
• Se upp för höga spänningar som finns på transformatorn (220-230VAC);
• Lägg inte fingrarna i systemet (risk för personskador med rörliga delar och stötar på grund av elektrisk spänning).

2.3.

Hygien och sanitet

2.3.1. Sanitära problem - Preliminäre kontroll och lagring
• Kontrollera att saltbehållaren och saltröret är rena och fria från hål, skräp eller smuts;
• Kontrollera förpackningens utseende. Kontrollera att det inte finns några skador och inga tecken på kontakt med
vätska för att säkerställa att ingen yttre förorening inträffade;
• Förpackningen har en skyddsfunktion och måste tas bort precis före installationen. För transport och lagring bör
lämpliga åtgärder vidtas för att förhindra kontaminering av själva materialet eller föremål.

2.3.2 Montering
• Montera endast med komponenter som är i enlighet med DM 174 och ACS eller någon lokal norm / certifiering;
• Efter installation och före användning, utför en eller flera manuella regenereringar för att rengöra massan. Använd
inte vattnet som livsmedel under sådana operationer. Utför en desinfektion av systemet vid installationer för
behandling av dricksvatten för mänskligt bruk.

OBS

Denna operation måste upprepas vid vanligt och extraordinärt underhåll. Det bör också upprepas
när systemet förblir inaktivt under en längre tid.

2.3.3. Hygieniska åtgärder

FARA!
Använd inte med vatten som är mikrobiologiskt osäkert eller av okänd kvalitet utan adekvat
desinfektion före eller efter avhärdaren.

2.3.4. Desinfektion
• Materialet som används för konstruktionen av våra produkter uppfyller kraven för användning med dricksvatten;
tillverkningsprocesserna är också inriktade på att bevara dessa kriterier. Processen med produktion, distribution,
montering och installation kan emellertid skapa förhållanden för bakteriespridning, vilket kan leda till luktproblem och
vattenförorening;
• Det rekommenderas därför starkt att desinficera produkterna.
• Maximal renhet rekommenderas under montering och installation;
• För desinfektion, använd natrium- eller kalciumhypoklorit och utför en manuell regenerering.
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Beskrivningar

3.1.

Tekniska specifikationer

3.1.1.

Allmänt

SV

3.

Designspecifikationer / betyg
Avhärdare kabinett .........................................ABS
Tank ...................................................................Dowex® HCRS-s resin
®
Ventilkropp .......................................................Glass-filled Noryl - NSF listed material
Gummikomponenter......................................Compounded for cold water - NSF listed material
Ventilmaterailcertifiering ..............................WQA Gold Seal Certified to ORD 0902, NSF/ANSI 44, CE, ACS
Arbetstryck.......................................................1.4 - 8.6 bar
Hydrostatiskt testtryck..................................20 bar
Vattentemperatur ...........................................1 - 43°C
Omgivningstemperatur..................................0 - 52°C

3.1.2. Tekniska specifikationer

Foleo 10
Artikel nr.

0938

Foleo 15

Foleo 20

Foleo 30

0940

0942

0944

15

20

28

Massa volym (L)

10

Antal personer

1-2

3-4

5-6

7-8

0.60

0.90

1.20

1.68

Nominell flödeshastighet (m3/h) (kvar i hårdhet 0,3-0,6°dH)

0.72

1.08

1.44

2.02

Högsta flödeshastighet (m3/h) (kvar i hårdhet 0,3-0,6°dH)

1.00

1.50

2.00

2.80

Nominell flödeshastighet (m3/h) (kvar i hårdhet 0°dH)

Saltdos g/filtermassa

80

80

80

80

Maximum använt salt per regenerering (kg) *

0.8

1.2

1.6

2.24

27,2

40,8

54,4

76,2

2.42

3.63

4.84

6.78

Index kapacitet °dH/m3
Kapacitet i m3 för 16,9°dH inkommande vatten och
5,6°dH kvar i utgående vatten

Maximal årlig saltbesparing i % mot en standard avhärdare
Regenererar med 80 g / filtermassa på 4 dagar. Med 20%
reserv i avhärdare

50%

Bypass i rostfritt stål

inkluderat

Desinfektionssystem

inkluderat

Avtagbarbar saltbehållare

inkluderat
15

Saltbehållare kapacitet (kg)

25

Kontrollpanel

Pekskärm
400x600x760

Transport mått (BxLxH) mm
Transport vikt (Kg)
Foleo mått (BxLxH) mm

400x600x1200
33

28
360x456x750

44

49

360x456x1045

* Foleo har variabel påfyllning, därför beräknas saltmängden som krävs av styrenheten vid varje regenereringsstart. Detta maximala
mängd motsvarar fall där 100% av kapaciteten skulle ha tömts eller vad en avhärdare utan variabel påfyllning skulle förbruka.
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OBS
Detta exempel beräknas för en saltdosering av 80 g / Lmassa. Om inkommande vatten har
16,9 ° dH kan det krävas att saltet ökar för att få en korrekt regenerering av massan.
Samma simulering med saltdosering av 120 g / L massa leder till en uppskattad
genomsnittlig saltbesparing på 35,5%, medan samma simulering gjord vid 160 g / L
leder till en uppskattad saltbesparing på 46%.
3.1.3. Avhärdare anslutningar
Inkommande och utgående vatten.................1"

Avlopp................................................................... ½" O.D.
Överfyllnadsskydd.............................................. ½"

Avlopp

Utgående vatten
Inkommande vatten
Överfyllnadsskydd

3.1.4. Elektrisk
Transformatorns inspänning................................100 till 240 VAC, 50/60 Hz, 0.8A, klass II, IP 20
Transformatorns utspänning ...............................12 VDC
Avhärdare max energiförbrukning .....................30.7 W
Skyddsklassificering................................................IP 20
Övergående överspänningar.................................inom gränserna för kategori II
Föroreningsgrad.......................................................3
Tillfälliga överspänningar måste vara begränsade i varaktighet och i frekvens.

7 / 20

Aqua Invent -Foleo 2021-02-10

Användare Manual Foleo

Mått

SV

3.2.

Foleo 10 och 15

Foleo alla modeller

Foleo 20 och 30

3.3.

Avhärdare tillgängliga alternativ

3.3.1. Inblandningsanordning
Avhärdare är utrustad med en blandningsanordning vars funktion är att reglera vattnets hårdhet vid utloppet.
Blandningen kan ställas in från 0% till 50% hårt vatten (dvs 0 varv = 0% hårt vatten med 100% behandlat vatten
och 1 ½ varv = 50% hårt vatten med 50% behandlat vatten). Se 6.1 på sida 15 för mer information.

4.
4.1.

Installation
Installationsmiljö

4.1.1. Allmänt

• Använd endast salttabletter som är avsedd för avhärdning av vatten. Använd inte smältsalt, block- eller bergsalt;
• Följ statliga och lokala koder för vattentestning. Använd inte vatten som är mikrobiologiskt osäkert eller av okänd
kvalitet.
• När du fyller tanken med vatten, placera först ventilen i backspolningsläge och öppna inte vattenventilen helt. Fyll
tanken långsamt för att förhindra att media kommer ut ur tanken.

Aqua Invent -Foleo 2021-02-10
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4.2.

Anslutning till rör

Tips
För att förhindra att din avhärdare tar in sediment och järnpartiklar rekommenderar Pentair att du
installerar ett 100 µm förfilter.

Obligatoriskt
Enheten ska installeras i enlighet med tillverkarens rekommendationer och uppfylla alla tillämpliga
VVS-koder.
4.2.1. Installationslayout
Foleo

Strömförsörjning

Rör till inkommande vatten

Rör till utgående vatten

Avloppsslang

½" överloppsslang

Avlopp

Max. 6.0 meter för ½'' avloppsslang

4.2.2. Vattenförsörjningsledning

Anslutningarna ska dras åt med PTFE (rörmokarens tejp) på gängorna om du använder den gängade anslutningstypen.
Vid värmesvetsning (anslutning av metall) bör anslutningarna inte göras till ventilen vid lödning.
Vid trycksättning expanderar filtertanken både vertikalt och i omkretsen. För att kompensera vertikalexpansionen
måste röranslutningarna till ventilen vara tillräckligt flexibla för att undvika överbelastning av ventilen och tanken.
Dessutom bör ventilen och tanken inte stödja någon del av rörvikten. Rörledningarna ska sedan vara fixerade till en stel
struktur (t.ex. ram, vägg ...) så att vikten på den inte belastar ventilen och tanken.

4.2.3. Drift
Normal operation

I By-pass

Foleo

Foleo

In

9 / 20

Ut

In

Ut
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4.2.4. Placering
>200 mm flexible

Stöd mot väggen

• Bilden ovan illustrerar hur den flexibla röranslutningen skall monteras;
• För att kompensera tankförlängningen på ett adekvat sätt måste de flexibla rören installeras horisontellt.
• Skulle den flexibla röranslutningen installeras i vertikalt läge, istället för att kompensera förlängningen, kommer det att
skapa ytterligare spänningar på ventilen och tankenheten. Därför ska detta undvikas;
• Den flexibla röranslutningen måste också installeras sträckt, för att undvika överdriven längd;
• För lång och icke-sträckt flexibel röranslutning kommer att skapa spänningar på ventilen och tankenheten när
systemet är under tryck, vilket illustreras i bilden nedan: till vänster enheten när systemet är utan tryck, till höger den
flexibla röranslutningen när den under tryck tenderar att lyfta upp ventilen när du sträcker upp. Denna konfiguration är
ännu mer dramatisk när du använder semi-flexibla rör;
• Underlåtenhet att tillhandahålla tillräcklig vertikal kompensation kan leda till olika typer av skador, antingen på ventilgängan
som ansluter till tanken eller på den invändiga gänganslutningen på tanken som ansluter till ventilen. I vissa fall kan skador
också ses på anslutningar på ventilens inlopp och utlopp;

• Under alla omständigheter kan fel som orsakas av felaktig installation och / eller röranslutningar upphäva garantin
för Pentair och Aqua Invents produkter;
• på samma sätt är det inte tillåtet att använda smörjmedel * på ventilgängan och upphäver garantin för ventilen och
tanken. Att använda smörjmedel där kommer att orsaka att vridmomentet överbelastas, vilket kan leda till skador på
ventilgängan eller gängan i tanken även om anslutningen till rörledningen har gjorts enligt ovanstående procedur.
*Obs! Användning av petroleumbaserat fett och mineralbaserat smörjmedel är helt förbjudet, inte bara på ventilgängan, eftersom
plast (särskilt Noryl) kommer att drabbas mycket av kontakt med denna typ av fett, vilket leder till strukturella skador och därmed
potentiella fel.
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5.

Programmering

5.1.

Hemskärm och kommandon

wed
12:01 am

Water Treatment

4.5
m3

treatment
rapid rinse

tank refill

backwash

pause
draw

OBS
Om ingen knapp trycks in under fem minuter kommer skärmen att gå in i energisparläge.
Enheten fortsätter att fungera, men skärmen är tom. Tryck var som helst på skärmen för att
lämna energisparläget.
Inte alla knappar visas på alla skärmar. 

1.

Regenerering

→ Visar regenereringsskärmen, som låter dig starta en regenerering och manuellt gå
igenom regenereringsstegen.

2.

Settings
(Inställningar)

→ Visar inställningsskärmen, som låter dig justera vanliga inställningar. Genom att trycka
på denna knapp i inställningsskärmen får du tillgång till huvudinställningsskärmen,
som låter dig programmera ventilen helt.

3.

Diagnostik

4.

Assistans

5.

Semester

6.

Regenereringsstegen

→ Visar diagnosskärmen som kan hjälpa till att utföra underhåll och felsöka problem med
ventilen.
→ Visar ett namn och telefonnummer att ringa för service.
→ Avbryter alla schemalagda regenerationer när du trycker på den; tryck igen för att
återuppta normal drift.
→ Visar de cykelsteg som ventilen kommer att gå igenom under service och
regenerering; det aktuella cykelsteget visas alltid med grönt.

OBS
På volymstyrda enheter kommer steget "Treatment" på regenereringsstegen att blinka när vatten
strömmar genom enheten.
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→ Vatten rinner från kärlets botten till kärlets topp för att rengöra och blanda mediet.

8.

Rapid Rinse

→ Vatten rinner från toppen av kärlet till kärlets botten för att skölja mediet.

9.

Treatment

→ Enheten behandlar vatten.

10.

Day and time

11.

Next scheduled
regeneration

12.

Tank Refill

→ Saltbaljan fylls på med vatten.

13. 

Pause

→ Ventilen kommer tillbaka i serviceläge för att förbereda salt till nästa regenerering.
(Visas om variabelt refill-/brining regeneration flow har valts i huvudinställningen.)

14.

Draw

→ Saltlösning dras in i media och sköljs sedan långsamt ut.

15.

Custom

→ Visas om anpassat regenereringsflöde har valts i huvudinställningen.

16.

Home

→ Visar startskärmen

17.

USB connect

→ Låter dig ansluta styrenheten till en dator via en USB-kabel för externprogrammering
eller nedladdning av diagnostiska parametrar via PC (Field Programmer krävs).

18.

Pilar

→ Dessa pilar visas i skärmens övre vänstra och övre högra hörn och låter dig navigera
från en skärm till en annan.
→ Låt dig ändra värdena för vissa inställningar när du programmerar styrenheten.

SV

Backwash

7.

→ Visar den för närvarande programmerade veckodagen och tiden.
→ Visar tiden till nästa schemalagda regenerering eller återstående volym tills
regenerering i mätarsystem.

OBS

Inställningar på föregående skärm sparas inte om du inte trycker på

19.

Alarm

→ Visas när ett fel har inträffat; åtföljs av ett hörbart larm. Tryck för att tysta det
akustiska alarmet.

20.

Error

→ Visas när ett fel har inträffat. Tryck för att visa felskärmen för mer detaljerad
felinformation.

21.

Error log

→ Tryck för att visa fellistan med datum och tid.

22.

Advance

→ Denna pil låter dig gå igenom cykelstegen under en regenerering.

23.


Reset

→ Visas på diagnosskärmen genom att trycka på knapparna för totalisator och toppflöde
för att återställa totaliserings- och toppflödesdata och i huvudinställningsskärmen för
att återställa parametrar till fabriks- eller icke-fabriksinställningar.

24.

Non-factory
settings

→ Tryck på för att spara alla konfigurationer i en anpassad profil. 

25.

Brightness

→ Visar ljusstyrka för att justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka på kontrollskärmen.

26.

Accept

→ Tryck för att spara eller acceptera ändringar i kontrollerns konfiguration.

27.

Cancel

→ Tryck för att avbryta konfigurationen och gå ut till föregående skärm utan att spara.
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5.2.

Skärm för dag och tid

På startskärmen indikerar den blinkande Day och Time knapparna att veckodag och tid måste ställas in. Om datum
och tid är felaktiga, tryck på knappen Day och Time för att uppdatera till rätt dag och tid.

Day and Time
Dag

17

År

15

sat

Månad
Timme

jan

12

01

Veckodag
hr

am/pm/hr

Minut

Tryck på Hour, Minute, och am/pm/hour knapparna och använd
knappen till hr för 24 timmer klocka.
Tryck på Day, Month, och Year knappar och använd pilarna
kommer att sättas automatisk.
Tryck

5.3.

för att anpassa till rätt tid. Tryck på am/pm/hr
för att anpassa till det korrekta datumet. Day of week

för att bekräfta ändringarna och komma tillbaka till huvudskärmen, eller

för att återgå utan spara.

Användarhjälpsskärm

Hjälpskärmen visar namnet och telefonnumret som husägaren kan ringa för service av enheten.
Från huvudinställningarna eller hemskärmarna trycker du på hjälpknappen

för att komma åt hjälpskärmen.

Assistance/Maintenance

for service or assistance:
company name
aqua invent 040413135

OBS
Assistance-skärmen visas också automatiskt när systemet når det programmerade
hjälpintervallet.
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Settings (Inställningsskärm) inställt vid leverans

SV

5.4.

Inställningsskärmen låter dig ändra grundläggande regulatorinställningar inklusive tid för regenerering och
vattenhårdhet. Dessa inställningar förbättrar systemets effektivitet och kan justeras oberoende av andra
styrinställningar utan att behöva ange huvudinställningar.

OBS

Inställningar kan inte nås under en regenerering. Om en regenerering måste starta i inställningsmenyn startar
den inte förrän du lämnar menyn.

Från startskärmen, tryck settingsknapp

för att komma till settingsskärm

Settings

day override/
time-driven

3d

regen. time

02:00 am
15 °dH

hardness

för att ändra antal dagar sedan den sista regenerering för
Tryck day override/time-driven och använd pilarna
att starta en ny regenerering körs automatiskt oavsett om den är schemalagd eller inte.
Tryck regen. time och använd pilarna
Tryck hardness och använd pilarna
som den inkommande vatten.

för att justera tiden på dagen när en automatisk regenereringscykel börjar.
för att justera hårdheten. Detta värde ska motsvara den hårdhet

6 . Start av filter
1.
2.

Fyll saltbehållare i skåpet med salt.
Efter att avhärdare har körts några minuter i drift, gå vidare till hårdhetstest på utloppsvattnet för att se till att vattnet
behandlas enligt kraven och justera slutligen blandningsenheten därefter (se 6.1).

OBS

Pentair och Aqua Invent rekommenderar att man ställer in en resthårdhet mellan 2,8 - 5,6 °dH

6.1. Demontering av skyddshuvud
Steg

No.

OBS


Dra inte i kablarna. Lossa kontakterna från komponeterna genom att trycka på
låsklämmorna.
A

Lossa (3) och öppna kontrollenheten(2).

B

Vrid och vik ner kontrollenheten så att den vilar på by-pass (5).

C

Lås upp skyddshuvud (1) genom att trycka in (4) (en på varje sida av huvud).

D

Lyft skyddshuvud(1).

E

Vänd om proceduren för att bygga ihop igen.
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6.2.

Inställning av hårdhet

6.2.1

Blandarskruv

Avhärdaren är utrustad med en blandningsanordning (1) vars funktion är att reglera vattnets hårdhet vid utloppet.
Blandningen kan ställas in från 0% till 50% hårt vatten (dvs. 0 varv = 0% hårt vatten med 100% behandlat vatten
och 1½ varv = 50% hårt vatten med 50% behandlat vatten).

15 / 20

0 varv
1 varv

¼ varv
1¼ varv

¾ varv

½ varv
1½ varv
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7.
7.1.

Drift
Skärm under drift
wed
12:01 am

Water treatment

4.5
m3

treatment
rapid rinse

tank refill

backwash

pause
draw

7.2.

Skärm under regenerering
Regeneration

48 m
34 s

treatment
rapid rinse

tank refill

backwash

pause
draw

Under regenereringen visar regenereringscykelhjulet regenereringssteget som ventilen går framåt till eller har nått
(grön) och återstående tid i det steget (1). När alla regenereringsstegen är klara återgår ventilen till
behandlingsposition och återupptar normal drift. Den återstående tiden för regenerering visas på startskärmen i
timmar och minuter. Genom att trycka på knappen
under en regenereringscykel flyttas ventilen omedelbart till
nästa steg i programmet och återgår till normal stegtiming. Knappen
visas bara när ventilen är i läge och motorn har
stannat.

7.3. Manuell regenerering
På startskärmen tryck på regeneration knappen,

för att komma till regeneringsskärm

Regeneration

now
at regen. time

Tryck now för att börja en regenerering direkt, eller tryck at regen. time för att lägga en regenerering i kö till
den nästa programmerade regenereringstiden (kl. 2:00 förprogrammerat från Aqua Invent). Genom att trycka på at
regen. time knappen på nytt annullerar den manuella regenerering.
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för att gå vidare till nästa steg i regenererings processen. Under processen

SV

Under regenereringen tryck på knappen
visas volym eller tid under knappen

OBS
När en manuell regenerering startas regenereras 100% av massan.

8.

Underhåll

Obligatoriskt
Rengöring och underhåll ska ske med jämna mellanrum för att garantera att hela systemet
fungerar korrekt och dokumenteras i kapitlet Underhåll i dokumentet Användarhandbok.

Obligatoriskt
Underhåll och service får endast utföras av kvalificerad personal. Om detta inte respekteras
kan garantin ogiltigförklaras.

8.1.

Allmän systeminspektion

Obligatoriskt
Måste göras minst en gång om året

8.1.1. Underhållsinstruktioner
• Desinficera och rengör er installation minst en gång om året eller om det behandlade vattnet har en dålig smak eller
ovanlig lukt.

8.2.

Tillsätt salt

Tips
Skanna den här QR-koden för att ladda ner Salt Reminder-applikationen från Pentair
för att säkerställa påfyllning av saltet i saltbehållaren vid behov.

Tips
Fyll inte saltbehållaren med för mycket salt om du närmar dig
rengöringsdatumet för saltbaljan.
Steg

No.

A

Öppna saltlocket (1) genom att trycka ner på framsidan av locket (2).

B

Kolla om saltrör (4) är stängt med ett lock.

C

Häll salt i tratten (3) och se till att saltröret (4) är fritt från
salt minimum 2 cm.

D

Stäng saltlocket (1).
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8.3. Rengörning av injektor och sil
En gång om året eller när det visar sig att saltbehållare fyller med för mycket vatten.
Injektor och sil ska rengöras.

No.
A

Operation
Ta bort skyddshuvud som på 6.1

B

Ta bort injektorns lockskruvar (3).

C

Ta bort injektor skyddet (2).

D

Ta bort packningen (4) kolla noggrant hur denna är placerad.

E

Ta ut injektor (5)

OBS

För att undvika skador på injektorn, dra inte på den svarta delen men på utsidan av
injektor.
F

Ta ut sil (6).

G

Rengör eller byt ut injektor(5), sil (6) och packning (4).

H

Smöj packning med icke olje baserade silicon.

OBS

Användning av petroleum baserade silicon (vaseline, oiler och kolvätebaserade) kan
skada packningen och ventilen.
I
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Vänd om proceduren för att bygga ihop igen.
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9.

Felsökning

Följ den här proceduren för teknisk support:
A Samla in nödvändig information för teknisk begäran.
→ Produktidentifiering (se 2.1. Serie och säkerhetsetiketter, sida 5 och
Orginalinställningen, sida 2;
→ Felnummer som visas på skärmen;
B
Kontakta din lokala VVS firma som har installerat Er avhärdare eller tryck på help knappen (kontaktinfomation visas).
→ Gör samma om vattnet smakar salt, om vattnet inte är mjukt eller om det inte finns någon
saltförbrukning.
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