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Popis systému
Ovladače ES 2050 (upevnění na stěnu) a ES 2051 (upevnění na panel) jsou navrženy pro
monitorování a řízení simplexních (jedna reakční nádoba) a duplexních (dvě reakční nádoby) zařízení
na změkčování vody.
Zatímco simplexní zařízení nemůže při regeneraci reakční nádoby poskytovat do provozu změkčenou
vodu, duplexní zařízení je schopné poskytovat měkkou vodu z jedné nádoby, zatímco se regeneruje
druhá nádoba. Duplexní zařízení mohou fungovat buď v provozním/záložním režimu (jeden filtr v
provozu, druhý v regeneraci nebo čekající na uvedení do provozu), nebo v paralelním režimu (oba
filtry v provozu, s výjimkou doby, kdy se jeden regeneruje). Regenerace reakční nádoby je ovlivněna
buď jedním centrálním regulačním ventilem, nebo pomocí řídícího systému ovládajícího jednotlivé
ventily.
Regenerace je obvykle zahájena poté, co zařízením prošel změřený objem vody, tento objem se
automaticky počítá, když se do ovladače naprogramuje výměnná kapacita a tvrdost vody dodávané
do zařízení. Eventuelně může být regenerační cyklus zahájen buď po uplynutí předem stanovené
časové lhůty, nebo pomocí provozu externího kontaktu (např. zařízení pro sledování tvrdosti), nebo
stisknutím tlačítka, anebo na základě denních hodin. Protože (zvláště u simplexních zařízení) mohou
existovat denní doby, kdy by regenerace byla nežádoucí, např. v době vysoké poptávky, může být
řízení naprogramováno tak, aby mezi určitými časy k regeneraci nedošlo. Když se takové zařízení s
odloženou regenerací používá, signál k zahájení regenerace se uloží a na displeji se zobrazuje
nejbližší čas, kdy se může již zahájený regenerační cyklus spustit.
Externí kontakt může být použit k:
a) pozdržení nebo přerušení regeneračního cyklu
b) otevření nebo uzavření provozního ventilu.
Aby se zabránilo mikrobiologické degradaci filtru v důsledku dlouhodobé nečinnosti, lze filtr
duplexního zařízení na změkčování vody, který je v pohotovostním režimu, zregenerovat až
bezprostředně před uvedením do provozu.
Může být nastaven minimální časový interval mezi po sobě jdoucími regeneračními cykly, což
systémům na solný roztok umožňuje, aby se v případě potřeby mezi regeneračními cykly obnovily.
Je k dispozici pět beznapěťových reléových kontaktů pro ovládání ventilů, čerpadel, kontrolek atd.,
nebo je lze použít pro dálkové monitorování.
1.

2.
3.
4.
5.

Relé přídavného programu (programovatelné):
a) k dispozici před, během nebo po části regeneračního cyklu.
b) lze použít k otevření vypouštěcího ventilu, který vypláchne zařízení do odpadu
pokaždé, když byl vyprodukován předem nastavený objem měkké vody.
c) umožňuje ovládání ventilu nebo čerpadla během regenerace nebo provozu.
Regenerační relé:
Kontakt je k dispozici během regeneračního cyklu.
Relé průtok-impulz (programovatelné):
a) opakuje kontakt vodoměru pro vzdálené sledování spotřeby vody.
b) slouží k ovládání plnicího ventilu chemické nádrže.
Výstražné relé:
Programovatelný výstražný kontakt.
Relé poruchy:
Programovatelný kontakt poruchy.
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ES 2050 s upevněním
upevn ním na stě
stěnu

1 Provoz filtr 1
2 Regenerace filtr 1
3 Poruchy
4 Výstrahy
5 Pojistka
6 Hlavní vypína•
7 Spušt•ní regenerace

8
9
10
11
12
13
14

Ukazatel polohy
Tvrdost dodávané vody
Další program
Reálný •as
P•edchozí program
Odemknout
Informace

15
16
17
18
19
20

•íseln
selný vstup
Programov
Programování
provoz filtr 2
LED displej
Regenerace filtr 2
LCD displej

ES 2051 s upevněním
upevn ním na panel
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Zprávy o stavu a regeneraci

Zprávy o stavu a regeneraci
LED displej.
m³
Když je filtr v provozu, LED displej zobrazuje zbývající objem vody, který může být změkčen,
předtím než bude nutná další regenerace.
Při provozu bez vodoměru, tj. při řízení časem, displej obvykle ukazuje plnou kapacitu mezi
regeneracemi.
Během regenerace simplexního zařízení bude na displeji zobrazeno „0 m3“.
Pokud je překročena maximální hodnota 9999, na LED displeji bude zobrazen text „OFL“ tak
dlouho, dokud bude hodnota příliš vysoká.
Pozn.! V pravém dolním rohu displeje je další „desetinná tečka“. Ta bliká ve chvíli, kdy byl zahájen
výplach (viz krok 15 základního programu).

LED kontrolky

Barevné kontrolky slouží k předání nejdůležitějších indikací stavu: Filtr
1 v provozu (zelená)
Filtr 2 v provozu (zelená)
Filtr 1 v regeneraci (žlutá)
Filtr 2 v regeneraci (žlutá)
Zpráva (červená)
Porucha (červená)
Další informace poskytuje LCD displej

LCD displej.
Provozní stav.

První řádek LCD displeje ukazuje reálný stav zařízení, např. filtr 1 v provozu.

Provoz filtr 1
200mg/l
17:00
Během provozního cyklu jsou na druhém řádku LCD displeje obvykle uvedeny následující
informace:
 Levá část řádku ukazuje tvrdost vstupní vody, která byla do filtru naprogramována.
 Napravo je zobrazen aktuální čas.
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Některé provozní režimy však budou produkovat alternativní zprávy:

Provoz filtr 1
Reg18:00
17:00

Buď:



Když je řízení nastavené tak, aby byla mezi určitými časy zakázána regenerace, (část 3
programovacích pokynů) a je během takového provozu regenerace vyžadována, bude odložena
a signál k zahájení se uloží do konce zakázané lhůty; na druhém řádku displeje se pak zobrazí
čas, kdy filtr zahájí regeneraci, a aktuální čas.

nebo:



Pokud je řízení nastavené tak, aby se regenerace spustila po pevném časovém intervalu, na
druhém řádku displeje se zobrazí počet zbývajících hodin do regenerace a aktuální čas.

nebo:



Provoz filtr 1
Reg 72h
17:00

Provoz filtr 1
Doba výpla
20s

Řízení může být naprogramováno tak, aby dalo signál, např. výpustnému ventilu, pokaždé, když
je dodán předem stanovený objem vody. Když je tento výstup aktivní, druhý řádek displeje
zobrazuje zbývající dobu trvání signálu.

Stav regenerace.
První řádek LCD displeje ukazuje reálný stav zařízení, např. filtr 1 se regeneruje.

Regen. filtr 1
Stup.: 2 15
Min.Druhý řádek LCD displeje zobrazuje probíhající krok nebo stupeň regenerace, zbývající čas kroku, a
pokud byl zvolen přídavný postup (část 15 programovacích pokynů), ukazuje, zda je výstup aktivní. „-“
značí aktivní, „l“ značí neaktivní. Pokud je zobrazen „Krok: 0“ znamená to, že přídavný postup bude v
provozu, než bude možné zahájit regeneraci, podobně „Krok: 6“ značí, že přídavný postup pokračuje
do doby po skončení regeneračního cyklu. V případě potřeby lze krátce zobrazit dobu trvání a
zbývající část přídavného postupu stisknutím tlačítka INFO (viz strana 6).
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Změna a indikace
hodnot programů.

Nejdůležitější hodnoty programů lze stisknutím tlačítka zobrazit a v případě potřeby změnit.

Tvrdost dodávané vody.
Stisknutím tlačítka „Tvrdost“ označeného symbolem

zobrazíte tvrdost přiváděné vody.

Tvrd. vody:
220mg/l
Pokud je nutné změnit naprogramovanou hodnotu, tlačítko se šipkou „8“ lze použít k přesunutí
blikajícího kurzoru na číslici, která se má změnit, a číselné tlačítko „#“ k provedení změny.
Je možné zvolit požadovanou jednotku měření tvrdosti (část 8 programovacích pokynů), k dispozici
jsou následující:
Jednotky tvrdosti
°D
°F
°E
mg/l CaCO3
gpg

Programovatelný rozsah
n•mecké stupn• tvrdosti
francouzské stupn• tvrdosti
anglické stupn• tvrdosti
miligramy CaCO3 na litr
zrna na galon

2–99
4–199
2–99
40–1990
2 – 99

Ovladač při zahájení dalšího regeneračního cyklu automaticky přepočítává kapacitu mezi
regeneracemi s použitím nové hodnoty, a to následujícím způsobem:
3

3

Kapacita nádoby [ gramy CaCO
/m pryskyřice × m pryskyřice]
3
3

=Kapacita změkčené vody [m ]
Tvrdost dodávané vody [mg/l ~ aCO3]

Pokud výsledná hodnota překročí maximální hodnotu LED displeje (9999 m3), zobrazí se na displeji
„překročena maximální hodnota“.
Důležitá poznámka! Je-li použit obtok pro míchání tvrdé vody, takže vodoměr udává kapacitu
smíchané vody, je nutné od hodnoty, která má být zadána, odečíst konečnou tvrdost smíchané
vody.
Příklad:
tvrdost dodávané vody = 300 mg/l CaCO3 , tvrdost smíchané vody = 120 mg/l CaCO3
Tím pádem musí být do řízení naprogramována hodnota 180 mg/l CaCO3 (300 mg/l CaCO3 - 120
mg/l CaCO3).
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Aktuální čas.
Stisknutím tlačítka „Čas“ označeného symbolem

zobrazíte aktuální čas.

Zadat čas
Po 16:48
Pokud je nutné změnit naprogramovanou hodnotu, tlačítko se šipkou „8“ lze použít k přesunutí
blikajícího kurzoru na číslici, která se má změnit, a číselné tlačítko „#“ k provedení změny.

Informační DISPLEJE.

Tlačítko „INFORMACE“ umožňuje získat informace, např. hodnoty z paměti. Při každém stisknutí
tlačítka „INFORMACE“ označeného symbolem
se zobrazí jiná informace:
Lhůta výplachu.

Výplach
500l 350l 20s
Zobrazuje se naprogramovaný objem mezi po sobě následujícími signály k výplachu, zbývající objem
do dalšího signálu k výplachu a doba trvání signálu k výplachu.
Čas regenerace.

Reg.doba [min]
Σ
125 zbývá 15
Zobrazuje se doba trvání celého regeneračního cyklu a možný dodatečný čas, který mohl být
naprogramován.
Omezení regenerace.

NeReg16:00-18:00
IntRg72 MinRg4
NeReg 16:00-18:00 když je řízení nastavené tak, aby byla mezi určitými časy zakázána regenerace,
(část 3 programovacích pokynů), zobrazuje tato část displeje časy, mezi nimiž je regenerace
zakázána. Jinak bude na displeji napsáno: NeReg---.
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IntRg 72 když je řízení nastavené tak, aby se regenerace spustila po naprogramovaném
časovém intervalu (část 4 programovacích pokynů), zobrazuje tato část displeje naprogramovaný
časový interval v hodinách.
Jinak bude na displeji napsáno: IntRg -.
MinRg 4 když je řízení nastavené tak, aby byla mezi po sobě následujícími regeneracemi minimální
časová lhůta (část 5 programovacích pokynů), zobrazuje tato část displeje naprogramovaný časový
interval v hodinách.
Jinak bude na displeji napsáno: MinRg -.
Přídavný program.

Přídavný progr.
Krok:2
26 Min.
Pokud byl vybrán přídavný program (oddíl 15 programovacích pokynů), zobrazuje se vybraný čas
začátku a doba trvání přídavného programu; pokud se zobrazuje „Krok 0“, bude přídavný postup v
provozu, než bude možné zahájit regeneraci, podobně „Krok: E“ značí, že přídavný postup bude
pokračovat do doby po skončení regeneračního cyklu. Je-li program aktivován, na displeji se
zobrazuje, jak dlouho zbývá do jeho konce.
Pokud nebyl zadán žádný přídavný program, na displeji se zobrazí „Žádný přídavný program“.
Kapacita filtru.

Kapacita filtru
150 m3
Zobrazuje se vypočítaná kapacita mezi regeneracemi.
Vyprodukovaná měkká voda.

Měkká voda
45367 m3
Celkový objem vody, který byl zařízením změkčen.
Varování: Toto počítadlo může servisní technik vyresetovat na nulu, před vyresetováním se
podívejte do servisních protokolů na podrobnosti o hodnotě.
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Vstupy.

Vstup
WM0 RC0 WA0 RS0
Označuje aktuální stav každého vstupu, vstupy jsou:
WM = vodoměr RC = regenerační chemikálie WA = čekání RS = spuštění regenerace
Vstupy WM, WA a RS se zobrazují jako aktivní, když jsou externí kontakty sepnuty, RC je aktivní,
když je externí kontakt otevřený. Aktivní stavy jsou za zkratkou označeny „1“, neaktivní „0“.

Výstupy.

Vyp123456789AB
|---------Označuje aktuální stav každého výstupu, „l“ pod číslem výstupu označuje aktivní výstup, „-“ neaktivní.
Servis – telefonní číslo.

Servis
0031 73 443755
Změna telefonního čísla.
Vyberte číslici pomocí tlačítka „8“, číslo lze pak změnit pomocí tlačítka „6“ nebo „t“.
Údržba.

Údržba
500m3
20m3
Pokud je naprogramována automatická výstraha, že je potřeba údržba, zobrazuje se na levé straně
druhého řádku nastavený interval údržby a na pravé straně druhého řádku množství měkké vody
vyprodukované od poslední návštěvy údržby.
Verze softwaru

Stav softwaru
ES2050 4.00.01
Software je v továrně pravidelně aktualizován.
Úpravy se provádějí za účelem přizpůsobení výrobku technologickým změnám a požadavkům
zákazníků. Displej ukazuje, která verze softwaru je načtena.

Poruchy /
výstrahy
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Poruchy / výstrahy.

Když je zařízení v provozu, mohou se na displeji objevit různé zprávy; tuto možnost lze použít k řízení
reléových výstupů nebo k hlášení poruch nebo výstrah. Polohy relé jsou označeny červenými
kontrolkami, které nesou symboly „Pozor“ pro zprávy a „Stop“ pro poruchy. Programování těchto
funkcí je popsáno v části 5, 10, 15 a 18 programovacích pokynů.
Kromě světelného znamení poruchy nebo výstrahy se na LCD displeji zobrazí popisný text.
Překročena naprogramovaná kapacita.

Zařízení
Přejetí
Tato zpráva se může zobrazit pouze při ovládání duplexního zařízení a objeví se, pokud filtr v
provozu vyžaduje regeneraci, zatímco se regeneruje filtr, který není v provozu.
Možné příčiny, když je zařízení regulováno vodoměrem:
□ Špatně naprogramovaná kapacita.
□ Špatně naprogramovaná tvrdost vstupní vody.
□ Vodoměr je vadný nebo nesprávného typu.
□ Nadměrná poptávka po vodě, např. velmi rychle se plnící velká nádrž.

Možné příčiny, když je regenerace vzdáleně iniciována signálem ze zařízení na analýzu vody:
□ Vadné analytické zařízení.
□ Nesprávné fungování analytické jednotky.
□ Zařízení na analýzu vody je příliš citlivé nebo poskytuje nepravdivé údaje.
□ Nedostatečná regenerace filtru vedoucí ke snížené kapacitě.

DŮLEŽITÉ! V tomto stavu, pokud je spuštění regenerace závislé na objemu, tj. na vodoměru, se filtr v
provozu začne regenerovat, jakmile druhý filtr regeneraci dokončí.
Pokud se používá solný saturátor a není k dispozici dostatečné množství solného roztoku na druhou
regeneraci, musí se druhému regeneračnímu cyklu zabránit buď vypnutím řízení, nebo zadáním
vstupu „čekání“. Jakmile je k dispozici dostatečné množství solného roztoku, lze druhému filtru povolit
regeneraci.
Stisknutím tlačítka „ODEMKNOUT“ označeného symbolem
resetujete relé poruchy nebo výstrahy.
Pokud stisknete tlačítko podruhé, resetuje se také LCD displej pod podmínkou, že již není přítomen
signál ke spuštění. Pak neproběhne regenerace druhého filtru.
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Výpadek elektrického napájení.

Hlášení
Výpadek napětí
Pokud dojde k výpadku napájení, neztratí se žádné informace o stavu. Ovládací panel si „pamatuje“
stav, ve kterém při přerušení napájení byl.
Pozn. Aktuální čas bude ztracen a musí být znovu zadán.
DŮLEŽITÉ! Pokud je zařízení při výpadku napájení v regeneračním cyklu, je možné, že se filtr
částečně vyčerpá průchodem vody do odtoku, pokud přívod vody při výpadku napájení pokračuje.
V takové situaci by měl být regenerační cyklus ukončen a spuštěn nový pro zajištění dostatečného
množství chemikálie.
Stisknutím tlačítka „ODEMKNOUT“ označeného symbolem
a potom resetujte aktuální čas.

resetujete relé poruchy nebo výstrahy

Doplnění chemické nádrže.

Doplnit
Regen prostř
POZN.: Tato zpráva se může zobrazit pouze v případě, že je připojen vstup „regenerační
chemikálie“. Chemikálie by měla být přidávána do chemické nádrže.
DŮLEŽITÉ! Po zobrazení této zprávy bude proveden jeden regenerační cyklus a regenerace může
být stále zahájena stisknutím tlačítka „SPUŠTĚNÍ REGENERACE“ označeného symbolem .
Stisknutím tlačítka „ODEMKNOUT“ označeného symbolem
resetujete relé poruchy nebo výstrahy.
Zpráva bude poté vymazána, jakmile bude k dispozici regenerační chemikálie.
Při provozu duplexního zařízení v záložním režimu se záložní filtr automaticky uvede do provozu, i
když nemůže dojít k regeneraci vyčerpané nádoby.

Poruchy /
výstrahy
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Čekání regenerace.

Hlášení
Čekání
Tato zpráva se objeví během regeneračního cyklu, pokud je připojen kontakt „Čekání“, například
tlakový spínač vody, který má zabránit regeneraci při nedostatečném tlaku vody.
Stisknutím tlačítka „ODEMKNOUT“ označeného symbolem
resetujete relé poruchy nebo výstrahy.
Tím se přeruší jakýkoli regenerační cyklus, který právě probíhá.
Důležitá poznámka: Je-li stisknuto tlačítko ruční regenerace označené symbolem
neutralizován signál „Čekání“ a proběhne regenerační cyklus.

, je dočasně

Jakmile je signál „čekání“ odstraněn, relé poruchy a výstrahy a signály LCD se vymažou. Aby se
zabránilo zrušení výstrahy před odstraněním poruchy, není možné ručně resetovat relé zprávy.
U duplexních zařízení v záložním režimu se záložní filtr uvede do provozu, když při spuštění
regeneračního cyklu existuje signál „čekání“.
DŮLEŽITÉ Pokud je v kroku 12.4 programovací sekvence zvoleno „EURO“, budou v provozním stavu
uzavřeny výstupní (řídicí) solenoidové ventily.
DŮLEŽITÉ Jakýkoli přídavný program (viz strana 31) bude deaktivován.

Podp. kontakt (výstraha před spuštěním regenerace).

Hlášení
Podp. kontakt
Tato zpráva se zobrazí pouze, pokud je vybrána (část 10 programovacích pokynů).
Stisknutím tlačítka „ODEMKNOUT“ označeného symbolem
resetujete displej a relé poruchy,
pokud je naprogramováno. Pokud je naprogramováno výstražné relé, nelze jej zrušit ručně. To proto,
aby se zabránilo předčasnému odpojení například zařízení na analýzu vody.
Po spuštění regeneračního cyklu se displej a relé automaticky zruší.

Poruchy /
výstrahy

ES 2050/51

12

Minimální doba mezi regeneracemi.

Minimální odstup
regenerace
Tato zpráva se objeví, pouze pokud byl naprogramován minimální interval mezi regeneracemi (část
5 programovacích pokynů).
Možné příčiny, když je zařízení regulováno vodoměrem:
Špatně naprogramovaná kapacita.
Špatně naprogramovaná tvrdost vstupní vody.
Vodoměr je vadný nebo nesprávného typu.
Nadměrná poptávka po vodě, např. rychle se plnící velká nádrž.
Možné příčiny při aktivaci externím signálem ze zařízení na analýzu vody:
Špatná kvalita vody z nádoby, která byla nějakou dobu neaktivní jako záložní kvůli protiiontovému
efektu; lze to překonat namontováním výplachového ventilu nebo oběhového čerpadla do systému
anebo snížením citlivosti analytického zařízení.
DŮLEŽITÉ Regenerace není zahájena. To musí být provedeno ručně, což zabraňuje opakované
regeneraci z důvodu poruchy.
Stisknutím tlačítka „ODEMKNOUT“ označeného symbolem
pokud je naprogramováno.

obnovíte displej a resetujete relé poruchy,

Překročena maximální naprogramovaná hodnota.

Max zobrar
překročeno
Toto značí, že výsledek automatického výpočtu výměnné kapacity / tvrdosti je mimo přípustný rozsah
(0,1–9999). (Část 9 programovacích pokynů)
Zpráva: Údržba.

Údržba
0031 73 443755
Tato zpráva se může objevit, pouze pokud byla v části 18 programovací sekvence vybrána možnost,
aby se automaticky zobrazovala výstraha, že je třeba provést údržbu.
Stisknutím tlačítka „Reset“ se symbolem
resetujte relé poruchy, pokud je naprogramované, a
zavolejte svou servisní firmu. Displej LCD může vymazat pouze vyškolený personál.
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Ruční spuštění regenerace.
Regeneraci lze kdykoli zahájit ručně. Stiskněte tlačítko „SPUŠTĚNÍ REGENERACE“ označené
symbolem , po 2 sekundách se spustí regenerace filtru, který je v provozu.



U duplexních zařízení v záložním režimu se uvede do provozu záložní filtr.



Pokud k pokusu o ruční spuštění dojde v době, ve které je ovladač naprogramován tak,
aby regeneraci zakázal (část 3.1 programovacích pokynů),
na LCD displeji se zobrazí čas, kdy bude regenerace spuštěna, spolu s aktuálním časem. U
duplexních zařízení v záložním režimu se uvede do provozu záložní filtr.



Pokud je funkce zakázaného času již aktivována, bude zahájena regenerace, tj.
funkce zakázaného času bude potlačena.



Po regeneraci je počítadlo vyresetováno na vypočítanou kapacitu.



Pokud je filtr nastavený tak, aby se regenerace spustila po uplynutí pevného
časového intervalu, (část 4.1 programovacích pokynů), intervalový časovač se
resetuje na svou naprogramovanou hodnotu a restartuje se.



Pokud byl naprogramován minimální interval mezi regeneracemi (část 5.1
programovacích pokynů), časovač bude přepsán a vyresetován.
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Dálkové ovládání.
Následující funkce mohou být dálkově ovládány spínacími kontakty připojenými ke svorkovnici
ovladače:

Vstupní signál „vodoměr“.
Vodoměr „kontaktní hlava“/„jazýčkový vodoměr“ dávají impulz pokaždé, kdy je zaregistrován fixní
objem vody, např. každých 100 litrů. Tyto impulzy jsou počítány ovladačem, a jakmile je dodána
vypočítaná kapacita, je spuštěna regenerace.
Ovladač nemůže přijmout více než 5 impulzů za sekundu.
Příjem impulzu vodoměru je indikován symbolem „

*

“ na druhém řádku LCD displeje. (Viz strana 3.)

Vstupní signál „málo chemikálie“.
Tento vstupní signál lze použít ke sledování chemické nádrže a zabránění regeneraci, pokud není k
dispozici dostatek chemikálie.
Výstraha nezabrání regeneraci okamžitě, protože se předpokládá, že bude k dispozici dostatek
chemikálie pro jednu regeneraci. Stisknutím tlačítka „SPUŠTĚNÍ REGENERACE“ označeného
symbolem
je možné výstrahu potlačit a spustit regeneraci.
DŮLEŽITÉ! Zařízení pro vstupní signál nemonitoruje chemickou nádrž dřív než 3 hodiny potom, co
proběhla regenerace, avšak pokud je regenerace zahájena během této doby, je chemická nádrž
zkontrolována. Během regenerace je zařízení deaktivováno.

Vstupní signál „čekání“.
Tento vstup lze použít pro jednu ze dvou různých funkcí (viz část 17 programovací sekvence).
Buď: Aktivní během regenerace
Vstupní signál lze použít k pozdržení nebo zastavení regeneračního cyklu. Vstup je aktivní pouze
během regeneračního cyklu.
U duplexních zařízení, když je signál aktivní, není možné zahájit regeneraci vyčerpaného filtru, ale
pokud zařízení funguje v záložním režimu, záložní filtr se uvede do provozu.
Po vymazání signálu „ČEKÁNÍ“ se regenerační cyklus zahájí nebo pokračuje.
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Pokud stisknete tlačítko „SPUŠTĚNÍ REGENERACE“ označené symbolem , signál „ČEKÁNÍ“
bude po dobu regeneračního cyklu pozastaven.
Při použití funkce tlačítka rychlého programu (viz speciální funkce na straně 16) je možné postoupit
dále k dalšímu kroku regenerace.
DŮLEŽITÉ Pokud je v kroku 12.4 programovací sekvence zvoleno „EURO“, budou v provozním
stavu uzavřeny výstupní (řídicí) solenoidové ventily.
DŮLEŽITÉ Jakýkoli přídavný program (viz strana 31) bude deaktivován.
Anebo: Aktivní během provozu.
Provozní ventily se otevřou nebo zavřou v reakci na vstup. POUŽITÍ:
Kontrola hladiny nádrže na měkkou vodu.

Vstupní signál „spuštění“.

Tento vstupní signál může být použit k zahájení regenerace zařízení pomocí vzdálených prostředků,
např. tlačítka nebo zařízení na monitorování vody. Při provozu duplexního zařízení v záložním režimu
se záložní filtr uvede do provozu. Zpoždění spuštění lze nastavit v programovém kroku 18.2
Pokud k pokusu o vzdálené spuštění dojde v době, ve které je ovladač naprogramován tak, aby
regeneraci zakázal (část 3.1 programovacích pokynů), na LCD displeji se zobrazí čas, kdy bude
regenerace spuštěna, spolu s aktuálním časem. U duplexních zařízení v záložním režimu se uvede
do provozu záložní filtr. Regenerace není zahájena.
Pokud byl naprogramován minimální interval mezi regeneracemi (část 5 programovacích pokynů) a
dojde k pokusu o spuštění regenerace během tohoto intervalu, zobrazí se výstraha „minimální doba
regenerace“. Regenerace nebude spuštěna, bude vyžadováno ruční spuštění a porucha musí být
ručně vyresetována. (Viz strana 12.)
U simplexního zařízení je během regenerace vstup deaktivován a znovu je k dispozici až poté, co je
regenerace dokončena a uplyne čas zadaný v programovém kroku 18.1.
U systémů s dvojitým filtrem je vstup po spuštění regenerace zablokován na dobu
zadanou v programovém kroku 18.1. Pokud je pak přítomen signál ke spuštění, zobrazí
se zpráva „přetížení systému“, protože jsou zjevně oba filtry vyčerpány.
POZNÁMKA Čas zadaný v programovém kroku 18.1 se aktivuje také po výpadku
napájení, aby mohlo měřicí zařízení provést nové měření.
POZNÁMKA Pokud byl ovladač naprogramován na dekarbonizaci (viz text
programového kroku 7), výše uvedené doby blokování neplatí. Místo toho je čas z
programového kroku 18.1 aktivován jako zpoždění spuštění pro první vzorkování v
souladu s časem z programového kroku 18.2. Předpokládá se, že je zde měřicí
zařízení, které přímo ukazuje kvalitu vody (měření pH).

Vstupní signál „změna provozu bez regenerace“.

Pokud je aktivován jak vstup „Regenerační chemikálie“, tak vstup „Čekání“ (36–37 otevřeno a 38–39
uzavřeno) v rozmezí 1 sekundy, zařízení provede funkci „Změna provozu bez regenerace“. Když se
zařízení prohodí, musí být kontakt mezi 36 a 37 obnoven.
DŮLEŽITÉ Pokud je tato funkce použita, musí být kroky 16.8 a 16.12
programu nastaveny na „N“.
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Speciální funkce.
Tyto funkce by měl používat pouze vyškolený odborník, neuvážené použití těchto funkcí způsobí
provozní problémy.

Změna provozu bez regenerace.
Stiskněte současně tlačítko „ODEMKNOUT“
a tlačítko „INFORMACE“
dojde ke změně provozu po 2vteřinové prodlevě.

. U duplexního zařízení

DŮLEŽITÉ Pro každou reakční nádobu existuje samostatné počítadlo. Pokud je uvedena do provozu
téměř vyčerpaná nádoba, může tento filtr vyžadovat regeneraci, zatímco se regeneruje druhý filtr.
Zobrazí se výstraha „kapacita intervalu překročena“.

Regenerace záložního filtru.

Stiskněte tlačítko „ČAS“
současně s tlačítkem „ODEMKNOUT“
regenerace záložního filtru zahájena po 2vteřinové prodlevě.

. U duplexního zařízení je

Zastavení regenerace.

Stiskněte současně tlačítko „SPUŠTĚNÍ REGENERACE“
a tlačítko „ODEMKNOUT“
.
Probíhající regenerace bude po 2 vteřinách přerušena a zařízení se vrátí do normálního provozního
stavu.
DŮLEŽITÉ Řídicí stagery pro potrubní ventily nemusí mít automatickou funkci „návrat do provozu“,
když je řízení vráceno do provozního stavu, tento typ stageru bude udržovat zařízení v regeneračním
režimu a nebude již synchronizován s ovladačem.
DŮLEŽITÉ Pokud byla do zařízení vtažena chemikálie, bude nutné ji vypláchnout, předtím než se
zařízení umožní přivádět vodu do provozu.
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Funkce rychlého programu.

Stiskněte současně tlačítko „SPUŠTĚNÍ REGENERACE“
a tlačítko „INFORMACE“
, po
2sekundové
prodlevě se vnitřní časovač na zbytek aktuálního programového kroku přepne z minut na sekundy, na
konci aktuálního kroku se časovač vrátí do normálu, další krok regenerace pokračuje normálně.
DŮLEŽITÉ Při procházení a provádění regeneračních kroků musí být mezi jednotlivými kroky
ponechán dostatečný čas, aby se umožnila synchronizace regeneračního regulačního ventilu s
ovladačem.
DŮLEŽITÉ Pokud byla do zařízení vtažena chemikálie, bude nutné ji vypláchnout, předtím než se
zařízení umožní přivádět vodu do provozu.

Výplach ZAP/VYP.
Stiskněte současně tlačítko „Odemknout“

a tlačítko „ENTER“.

Po 2sekundovém prodlevě začne výplach. Pokud je již výplach v provozu, tato kombinace tlačítek
ukončí lhůtu výplachu.

Regenerace bez resetování počítadla.
Pro účely údržby je možné spustit regeneraci, která nevynuluje počítadlo ani nepřepočítá provozní
kapacitu.
Stiskněte tlačítko „TVRDOST“

současně s tlačítkem „ODEMKNOUT“

.

U simplexních instalací se spustí regenerace, aniž by se resetovalo počítadlo a přepočítala kapacita
filtru.
U duplexních instalací se spustí regenerace záložního filtru. Je-li vyžadována regenerace filtru, který
je v provozu, nejprve proveďte změnu provozu, jak je popsáno výše (viz část „Změna provozu bez
regenerace“). V tomto regeneračním cyklu jsou k dispozici funkce „Zastavení regenerace“ i „Rychlý
program“.
DŮLEŽITÉ Pokud byla do zařízení vtažena chemikálie, bude nutné ji vypláchnout, než se zařízení
umožní přivádět vodu do provozu.
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Nastavení a změna počátečních hodnot.

Když je změkčovač vody uveden do provozu, musí být do ovladače naprogramovány základní
parametry zařízení. Tyto hodnoty lze později změnit, ale při výpadku elektrického napájení nebudou
poškozeny ani ztraceny.





Změny základních hodnot by měl provádět pouze vyškolený personál.
Poznamenejte si základní hodnoty do volných polí v programovacím schématu a
uschovejte tuto příručku na bezpečném místě, aby ji mohli použít servisní pracovníci
a údržbáři.
Změna základních hodnot je možná kdykoli. Většina změn se však projeví až po zahájení
dalšího regeneračního cyklu.
Řada tlačítek má dvojí funkci.

1. Stiskněte tlačítko „ENTER“. Pokud chcete
přepsat existující program, je potřeba toto tlačítko
držet po dobu 4 sekund, pak jsou základní
hodnoty připraveny k úpravě.

Objeví se následující zpráva
na LCD displeji

Upozor. !
Změny programu

následující zpráva se objeví
o čtyři sekundy později

START
Změny programu

POZNÁMKA Při krocích 2 a 3 musí být stisknuto tlačítko „ENTER“.
2. Pokud chcete změnit jazyk na LCD displeji, podržte stisknuté tlačítko „#“ a pomocí tlačítka „4“
přesuňte kurzor na symbol země požadovaného jazyka.
3. První a následující kroky programování lze zadat stisknutím tlačítka „6“.
4. Pomocí tlačítka „5“ je možné se vrátit k předchozímu kroku.

Poznámka: Ovladač je stále v programovacím režimu. Nenechávejte už dále stisknuté tlačítko
„ENTER“. Pro ukončení programování stiskněte kdykoli tlačítko „ENTER“. Pokud po dobu přibližně
dvou minut nestisknete žádné tlačítko, programovací režim se automaticky ukončí.
5. Tlačítkem „8“ je možné pohybovat kurzorem, volby ANO/NE lze potvrdit přesunutím kurzoru na
tlačítko Y a zamítnout přesunutím na tlačítko N.
6. Chcete-li upravit číselné hodnoty, přesuňte kurzor na číslici, která má být změněna, a poté pomocí
tlačítka „#“ změňte hodnotu.
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Změna
provozu, Regenerace před provozem

1. Změna provozu.
Krok č:
1.1
Jeden filtr A/N
Simplexní zařízení (sestává pouze z jednoho filtru). Připojení pro filtr
číslo 2 nejsou využívána.

Krok č:
1.2
Stříd.provoz A/N
Duplexní zařízení obvykle funguje v záložním režimu (jedna jednotka
dodává změkčenou vodu, druhá je v regeneraci nebo v záloze).

Krok č:
1.3
Souběžný provA/N
Pokud je vyžadován velký průtok upravené vody, je možné, aby
duplexní zařízení pracovalo paralelně. Pokud se nádoby neregenerují,
zařízení je schopné zajišťovat upravenou vodu z obou dvou najednou.

Krok č:
1.4
Ventil 9000 A/N
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Start
1.1
Ano

Ne

3.1
1.2
Ano

Ne

2.0
1.3
Ano

Ne

3.1

1.4
Ano

Ne

Tento program je určen výhradně pro centrální regulační ventil Fleck 9000.
POZOR Při použití tohoto ventilu se pokyny v řadě podrobností liší.

3.1

2. Regenerace před provozem.
Krok č:
2.0
Reg.před pro A/N
Pokud je upravená voda používána k pití, je důležité zabránit růstu
bakterií. Záložní filtr by teoreticky mohl způsobit kontaminaci v důsledku
bakteriálního růstu během dlouhé doby nečinnosti. Lze naprogramovat,
aby regenerace proběhla bezprostředně před uvedením filtru do
provozu. Regenerace je pozastavena, dokud není filtr v provozu
„vyčerpán“.
Důležité Dodatečná voda, která bude dodána na konci doby provozu,
musí být povolena při nastavení provozní kapacity, pokud je toto
zařízení používáno.

1.2
2.0
Ano

Ne

3.1

ES 2050/51

Nastavení a změna počátečních
hodnot
Zakázaná doba regenerace

20

3. Zakázaná doba regenerace.

3.1

Krok č:
3.1
Časově přesaz A/N
Regenerace může být zahájena kdykoli během dne, ale z provozních
důvodů mohou existovat časy, kdy by regenerace byla nežádoucí, např.
může být příliš nízký tlak vody nebo může být po vodě vysoká poptávka.
U duplexních zařízení v záložním režimu se na konci zakázané doby
uvede do provozu záložní filtr a vyčerpaný filtr se zregeneruje.

Ano

Ne

3.2
Po Ut St Ct

Pá So Ne

Po Út St Čt Pá So Ne
- - - - - - Vyberte den, kdy má být aktivní funkce „zakázaná doba regenerace“. „-“
= neaktivováno, „|“ = aktivováno

Krok č:
Č. Okamž 1

3.3

:

3.3
6:30

Zadejte čas začátku zakázané doby.

Krok č:
3.4
Č. Okamž 2 18:30

3.4

:

Zadejte konce zakázané doby.

Krok č:
PV otevřen

3.5
A/N

U simplexního zařízení je možné zvolit, zda výstupní/přívodní ventil (SV)
zůstává otevřený, dokud regenerace nezačne, nebo je okamžitě
uzavřen.

3.5
Ano

Ne

Pokud výstupní ventil zůstává otevřený, je důležité zajistit, aby byla
reakční nádoba schopna dodávat upravenou vodu, pokud je výstraha o
regeneraci zobrazena před vyčerpáním filtru
(viz programovací kroky 10.1–10.3).
Pokud je výstupní ventil okamžitě uzavřen, musí se provést opatření pro
zajištění dostatečného množství vody nebo se musí zajistit dostatek vody
v nádrži upravené vody pro zakázanou dobu a dobu regenerace.
U duplexního zařízení v paralelním režimu musí být učiněno rozhodnutí, zda
by výstupní ventil pro vyčerpanou nádobu měl zůstat otevřený až do začátku
regenerace nebo by se měl uzavřít a v provozu by se měl ponechat pouze
jeden filtr.

3.6
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3.1 / 3.5

3. Začátek podle reálného času
Krok č:
Čas start

3.6
Ano

3.6
A/N

Ne

Regeneraci lze spustit podle reálného času. Je možné
naprogramovat na jeden den dva časy spuštění

Po Út St Čt Pá So Ne
- - - - - - -

3.7
Po Út St Čt

Pá So Ne

Vyberte dny, ve které se má spustit regenerace filtru, který je v
provozu, v čase naprogramovaném v kroku 3.8. „-“ = neaktivováno,
„|“ = aktivováno

Krok č:
Čas spuště

3.8
00:30

3.8

:

Zadejte čas, kdy se jednotka v provozu začne regenerovat.

Po Út St Čt Pá So Ne
- - - - - - -

3.9
Po Út St Čt

Vyberte dny, ve které se má spustit regenerace filtru, který je v
provozu, v čase naprogramovaném v kroku 3.10. „-“ =
neaktivováno, „|“ = aktivováno

Krok č:
Čas spuště

3.10
05:30

Zadejte čas, kdy se jednotka v provozu začne regenerovat.

3.10

:

4.1

Pá So Ne

ES 2050/51
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4. Regenerace řízená časem

3.1 / 3.6

Krok č:
4.1
Nač.Interval A/N
Regeneraci lze zahájit v pevně stanovených časových intervalech. Tento provozní
režim je vybrán, pokud není požadován vodoměr, buď proto, že spotřeba vody je
pravidelná a předvídatelná, nebo z provozních důvodů.
Někdy je tento provozní režim vybrán tam, kde existuje nebezpečí tvorby
mikroorganismů v záložním filtru kvůli dlouhé nečinnosti. Funkce se používá k
potlačení spuštění regenerace závislého na objemu nebo kvalitě.

4.1
Ano

Ne

5.1

4.2

Odstup.

Při každé řízené regeneraci se počítadlo vodoměru vynuluje.

Krok č:
Odstup

4.2
72h

Může být naprogramován interval mezi regeneracemi 1 až 999 hodin.
DŮLEŽITÉ! U zařízení využívajících nádrže se solným roztokem může být potřeba
čekat na dostupnost plně funkčního solného roztoku, skutečný čas bude záviset na
použitém typu systému solného roztoku, ale může přesáhnout 4 hodiny.

h

5.1
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5. Minimální interval mezi regeneracemi.

Krok č:
5.1
Min.reg.odst A/N
Na základě kapacity zařízení, tvrdosti vstupní vody a průtoku lze vypočítat
minimální interval mezi dvěma regeneračními cykly.
U zařízení využívajících nádrže se solným roztokem může být potřeba
nechat čas na vyprodukování plně funkčního solného roztoku, skutečný čas
bude záviset na použitém typu systému solného roztoku, ale může
přesáhnout 4 hodiny.

4.1 / 4.2
5.1
Ano

Ne

Pokud jsou na vodu velmi vysoké požadavky, například při plnění velké
nádrže, a tento požadavek na minimální čas není zohledněn, může být
zařízení nedostatečně zregenerováno kvůli nenasycenému solnému
roztoku.

6.1

Pokud je zařízení na změkčování vody vybaveno také zařízením na
sledování tvrdosti vody, musí být minimální interval mezi regeneracemi
naprogramován. Kdyby jinak došlo k nějaké závadě, např. s monitorovacím
zařízením, filtr se bude neustále regenerovat.

Krok č:
Odstup

5.2
4h

5.2
Odstup
h

Minimální interval mezi dvěma regeneracemi může být 1 až 999 hodin.
5.3

Krok č:
Porucha

5.3
A/N

Ano

Ne

Pokud je regenerační cyklus zahájen před dosažením naprogramovaného
času, zobrazí se na LCD displeji výstraha. Případně lze aktivovat i výstražné
relé.
5.4

Krok č:
Hlášení

5.4
A/N

Pokud je regenerační cyklus zahájen před dosažením naprogramovaného
času, zobrazí se na LCD displeji porucha. Případně lze aktivovat i relé
poruchy.
Viz také: Minimální doba mezi regeneracemi, strana 12

Ano

Ne

6.1
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6. Vodoměr
Krok č:
Vodoměr

Nastavení a změna počátečních
hodnot
Vodoměr, průtok-impulz

Pomocí
vodoměru
„kontaktní
hlava“/„jazýčkového“ vodoměru se
měří objem vyprodukované měkké
vody, a pokud je dodáno předem
množství vody, spustí se regenerace.
naprogramované
LED displej obvykle ukazuje zbývající kapacitu, tj. množství vody, které lze
změkčit před nutností regenerace.
POZN.: Pokud není použit žádný vodoměr (např. regenerace probíhá pouze v
časových intervalech), zobrazuje se vždy úplná kapacita systému.

6.1
A/N

Krok č:
6.2
Sled.impulz100,0l

Frekvenci
impulzů
(faktor
k)
vodoměru lze naprogramovat pro
hodnoty mezi 1 a 9999,9 litrů na
uzavření impulzu/kontaktu.

7. Průtok-impulz (standardní program).
Na každý impulz vodoměru pracuje
impulzní relé K9 jednou. Trvání
Krok č:
7.1
kontaktu lze naprogramovat v
Imp.převz 1,0s
rozsahu 0,2 až 999,9 sekund.

Tyto výstupní impulzy mohou být
použity na ovládání dávkovacího čerpadla nebo monitorovacího systému
dávkování nebo na provoz vzdáleného systému měření/regulace průtoku.
Pokud je interval mezi po sobě jdoucími impulzy/kontakty vodoměru kratší než
naprogramované trvání výstupu, jsou impulzy uloženy řídicí jednotkou a výstupní
relé v příslušném počtu opětovně aktivováno. Mezi výstupními impulzy je interval
0,5 s.

25

5.1 / 5.4
6.1
Ano

Ne

7.1
6.2
Impulso
l

7.1
Imp. Preliev.
s

7. Průtok-impulz (dealkalizace).
Pokud
byla
zvolena
možnost
dealkalizačního softwaru, použije se
Krok č:
7.1
relé K9 k řízení plnicího ventilu
Čas doplnění20m
chemické nádrže.
Tento ventil pracuje po předem
naprogramovanou dobu, když je spuštěna regenerace, před zahájením
regeneračního cyklu. Dobu doplňování lze naprogramovat na hodnotu mezi 5 a
60 minutami.
Jakmile systém hladiny v chemické nádrži signalizuje, že je v nádrži přítomen
požadovaný objem chemikálie, uzavřením vstupu „Chemikálie“ začne
regenerační cyklus, i když neuplynula naprogramovaná doba. Pokud vstup
„Chemikálie“ není aktivován před uplynutím naprogramovaného doby, zobrazí se
porucha.

Krok č:
PV otevřen
DŮLEŽITÉ

7.2
A/N

Lze určit, zda má být provozní ventil
jednotlivých
filtračních
systémů
během doplňování zavřený nebo
otevřený.

Ovladač je schopen řídit několik různých typů zařízení. Je-li při zapnutí napájení stisknuto tlačítko
„Tvrdost“, nabídne ovladač možnost volby programu „Standardní“ změkčování vody / filtrace nebo
„Dealkalizace“; výběr lze provést tlačítkem „#“. Je-li vybrána možnost Standardní „Y“ a opětovně
stisknuto tlačítko „#“, je k dispozici volba „Motorový ventil“ (viz strana 27: Elektrické ovládání).

7.2
Tempo riemp.
m

8.1

Nastavení a změna počátečních
hodnot
Tvrdost vstupní vody
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8. Tvrdost vstupní vody.

Při provozu ovladače lze použít kteroukoli z následujících jednotek
měření tvrdosti vody:
°D = německá tvrdost vody
°F = francouzská tvrdost vody
°E = anglická tvrdost vody

mg/l = částic na milion CaCO3
gpg = zrna na galon

Níže je uvedena konverzní tabulka pro tyto jednotky tvrdosti vody:
7.1

°D
°F
°E
mg/l
CaCO3
gpg (USA)
mmol/l

°D

°F

°E

1
0,56
0,80
0 05
6
0,96
5,60

1,78
1
1,43
0,10

1,25
0,70
1
0,07

1,71
10

1,2
7,02

mg/l
CaCO3
17,85
10,00
14,30
1
17,1
100

gpg
(USA)
1,04
0,58
0,83
0 05
8
1
5,82

mmol/l
0,18
0,10
0,14
0,01
0,17
1

DŮLEŽITÉ! Tvrdost přiváděné vody není v rámci tohoto základního
programového postupu zadávána. Podrobnosti o naprogramování
tvrdosti najdete na straně 5.

Krok č:
8.1
Tvrdost [°D]A/N
Krok č:
8.2
Tvrdost [°F] A/N
Krok č:
8.3
Tvrdost [°E] A/N
Krok č:
8.4
Tvrdost mg/l A/N
Krok č:
8.5
Tvrdost[gpg] A/N

8.1
Ano

Ne

9.1
8.2
Ano

Ne

9.1
8.3
Ano

Ne

9.1
8.4
Ano

Ne

9.1
8.5
Ano

9.1

Ne

Nastavení a změna počátečních
hodnot
Výměnná kapacita

ES 2050/51

9. Výměnná kapacita.

Krok č:
Kapacita

9.0
1800

Jednotka výměnné kapacity závisí na jednotce vybrané v kroku 8. Udává
množství změkčené vody v m3, jak je ukázáno ve zvolené jednotce
tvrdosti.
Množství vody, které může být změkčeno každým filtrem, se automaticky
vypočítá takto:

Výměnná kapacita [mg CaCO3 ] × 1000
= Kapacita změkčené vody
3
[m ] Tvrdost vody [mg/l CaCO3]

Příklad č.1:
36000 mg CaCO3 ×
1000

3

=100 m

360 mg (/l CaCO3 }
nebo

Příklad č.2:

3

2020 °F m

3

= 50,5 m

40 °F

Výměnnou kapacitu lze zadat jako číselnou hodnotu v rozsahu 10 až 655,350.
DŮLEŽITÉ Bez ohledu na to, zda se jedná o simplexní nebo duplexní zařízení, zadejte kapacitu
pouze jedné reakční nádoby.
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10. Signalizace před regenerací

Krok č:
10.1
Podp.kontakt A/N

10.1
Ano

Ne

Někdy je nutné dát druhému filtru výstrahu nebo signál, než se vyčerpá
změkčovač v provozu.

Krok č:
Kapacita

10.2
[%] 80

Může být zvolena mezní hodnota od 1 % do 99 % provozní kapacity.
Například při kapacitě 180 m3 mezi regenerací a vybraném limitu 80 % bude
kontakt proveden při 144 m3.

11.0
10.2
Contatto
%

10.3
Ano

Ne

Krok č:
10.3
Spušt.regen A/N
Tato funkce může být použita k zahájení regenerace simplexního zařízení a je
používána ve spojení se zakázanou dobou regenerace. (Část 3 výše.)
Regenerace bude spuštěna v pevně stanovený čas, na konci zakázané doby
regenerace, ale až po změkčení stanoveného objemu vody.
To umožňuje udržet určité množství změkčené vody v rezervě pro použití
následující den. Například při kapacitě 180 m3 a podp. kontaktu 80 % by byla
kapacita změkčené vody v rezervě 36 m3. Pokud zbývá méně než 36 m3
kapacity změkčené vody, dojde k regeneraci, jakmile je dosaženo další
povolené doby regenerace.
DŮLEŽITÉ Nesmí být dovoleno, aby se nezměkčená voda dostala k uživateli,
je důležité, aby existovala dostatečná kapacita v rezervě pro zásobování
vodou v době mezi podp. kontaktem a zpožděným regeneračním cyklem.

Krok č:
Porucha

10.4
A/N
10.4

Krok č:
Hlášení

10.5
A/N

Pokud nebyl zvolen začátek regenerace, objeví se na LCD displeji zpráva
„PODP. KONTAKT“. Je možné ovládat relé poruchy nebo výstrahy. Proto je
možné zahájit externí přípravy, např. přípravu chemikálie. Eventuelně by
mohlo být po zbytek provozní doby aktivováno zařízení na monitorování
tvrdosti vody.

Ano

Ne

10.5
Ano

Ne

11.0
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11. Počet spínacích impulzů ventilu.

Krok č:
11.0
Spín.stupně
4

28
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11.0

Spín.stupně

Dálkově ovládané ventily a řídicí stagery jsou k dispozici až s 9 kroky.
V této části programování je potřeba zadat počet kroků ovládacího
spínače.
DŮLEŽITÉ Výrobci často popisují svůj produkt jako 5stupňový ventil se 4
spínacími stupni při změně funkce, obvykle v kroku vstřikování chemikálie,
pak mohou být dvě různé funkce dosaženy jednou pozicí ventilu, tj.
vstřikováním a pomalým vyplachováním.
Pomocí tlačítka # (?) zadejte požadovaný počet spínacích kroků.

12. Elektrické ovládání.

Dálkově ovládané ventily a stagery dostupné na trhu mohou být ovládány
různými způsoby, jsou v nich důležité rozdíly:
Pokud je ovladač naprogramován pro Fleck9000 (krok 1.4 Ano), elektrické
ovládání bude automaticky nastaveno na „Změna“

1. Přepínání změny
2. Přepínání impulzu

3. Dálkové ovládání
4. Ovládání EURO

DŮLEŽITÉ!

Když ventilové systémy pracují při 24 V, proudové zatížení může být velmi vysoké, zejména
pokud je současně aktivován regenerační ventil a několik provozních ventilů.

Je možné zapnout motor(y) a ventil(y) se zpožděním 30 sekund. Tuto funkci zpoždění lze
vybrat následovně:
1. Držte stisknuté tlačítko „Tvrdost“ a zapněte napájení ovladače. Na displeji se
zobrazí „Standardní“ nebo „Dealkalizace“ (viz strana 23).
2. Stiskněte dvakrát tlačítko „#“, dokud se na displeji nezobrazí Motorový ventil Y/N.
3. Pomocí tlačítka „8“ vyberte „Y“ pro zpoždění a „N“ pro současné spínání motoru(-ů) / ventilu(ů).
4. Stiskněte tlačítko „Tvrdost“ ještě jednou.

Přepínání změny
U tohoto typu řízení se elektrická energie přepíná z přípojek 5-6 na 5-7 na
hlavní svorkovnici, jakmile dojde ke kontaktu.

Krok č:
Změna

12.1
A/N

Následující schémata ilustrují činnost různých typů stagerů připojených
tímto způsobem. Schémata nezobrazují provozní stav, který následuje
bezprostředně po „konci regenerace“.

Příklad 2stupňový ventil

12.1
Ano

Ne

14.1

12.2
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Příklad 4stupňový ventil

Příklad 5stupňový ventil

DŮLEŽITÉ Při použití 5stupňového spínání je pátý krok aktivován
napětím na přípojkách 5-8.
Přepínání impulzu.

Krok č:
Impulz

12.2

12.2
A/N

U tohoto typu řízení je impulz dán přes přípojky 5-7, jakmile je aktivován další
spínací krok.

Příklad 4stupňový ventil s impulzovým signálem

12.2
Ano

Ne

13.1

12.3
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hodnot ovládání, Časování impulzu
Elektrické

Dálkové ovládání.
S funkcí dálkového ovládání vyžaduje centrální regulační ventil pouze
spouštěcí impulz na přípojkách 5-7 pro provedení úplného regeneračního
cyklu. Časy různých regeneračních kroků jsou, obecně řečeno,
zajištěny
pomocí
spínacích
uspořádání
centrálního
regulačního ventilu. Stejné časy
musí být zadány také v
programovacím kroku 14,

Krok č:
Externí

12.3
A/N

30
12.2
12.3
Ano

Ne

13.1

Příklad 4 stupňový ventil s externím signálem
aby řízení postupovalo podle regeneračního cyklu. Přesná synchronizace
centrálního regulačního ventilu a indikace na displeji však není možná
Ovládání EURO
Ventil EURO je řízen dvěma
elektrickými ventily. Používají se
ke
změně
nádob
během
spuštění regenerace. Svorky
jsou
číslovány 5,7 a 3,8. 12,4 a 3,15 pro duplexní nádobu.
U duplexních zařízení ve výměnném režimu (programový krok 1.2 = ANO) je
možné
vypláchnout
záložní
nádobu, než je uvedena do
provozu. Toho je dosaženo
otevřením ventilu připojeného
přes 3,8 a 3,15. Délka výplachu
může
být naprogramována mezi 1 a 99 minutami. Pokud je krok naprogramován na
hodnotu 0 (nula), nedojde k žádnému výplachu.

Krok č:
EURO

Krok č:
Doba výpla

12.4
A/N

12.4
Ano

12.5
2m

Příklad 4stupňový ventil EURO

13. Časování impulzu.

Pokud je v režimu dálkového ovládání zvoleno řízení impulzem, je nutné
zadat také čas impulzu pro každý interval. Lze naprogramovat hodnoty v
rozsahu 1 až 999 sekund.
DŮLEŽITÉ. Při použití řízení
impulzem nesmí být trvání pulsu
delší než nejkratší
časový
krok (viz
část 14,
časy regenerace).
DŮLEŽITÉ. Vyberte impulz, který chcete naprogramovat, pomocí tlačítka
„#“. Potom pomocí tlačítka „ “ vyberte číslici, kterou chcete změnit, a
pomocí tlačítka „#“ změňte hodnotu.

Krok č:
13.0
Délka impul1: 50s

Ne

12.1
12.5

Doba výpla
m

13.1

Délka impulz
1
2
3
4
5
6
7
8
9

s
s
s
s
s
s
s
s
s

14.1
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14. Časy
asy regenerace.
Musí být naprogramováno trvání každé fáze regenerace. Počet
Po
fází byl vybrán v programovací části 11. Pro stav „PROVOZ“
nemusí být naprogramovány žádné časy.
V tomto kroku musí být zadáno číslo
č
a doba trvání regeneračního
kroku.
12.* / 13.1

Lze naprogramovat libovolnou hodnotu mezi 1 a 255 minutami.
14.1

Krok č:
14.1
Časový stup1
1: 10m
Zpě
Příklad 3fázové regenerace. Zpětný
proplach

1. fáze: 10 min.

Vstřikování
ikování / pomalé vyplachování 2. fáze: 60 min.
Rychlé vyplachování

3. fáze: 15 min.

Chcete-li upravit časy
asy kroků,
kroků umístěte kurzor na číslo kroku
pomocí tlačítka „8“,
“, vyberte požadovaný krok pomocí tlačítka
tla
„#“,
poté pomocí tlačítka „8““ vyberte číslo, které se má změnit, a
upravte hodnotu pomocí tlačítka
čítka „#“.
Chcete-li upravit další čas kroku,
roku, přemístěte
p
kurzor a postupujte
stejně, jak je popsáno výše.

Tempi di rigeneraz
1
m
2
m
3
m
4
m
5
m
6
m
7
m
8
m

15.1
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15. Přídavný program (přídavný
program regenerace, výplach,
vysokotlaké čerpadlo).
Krok č:
15.1
Výst.AD:AD|FL|HP
Výstup „AD“ (přídavný program) lze použít pro následující funkce: Buď:
1. AD = Přídavný program během regenerace. To umožňuje
ovládání ventilu nebo čerpadla před regenerací, během ní nebo po ní.
Je možné naprogramovat výstup tak, aby fungoval po dobu 1 až 999
minut. (Programový krok 15.2–15.4)
nebo:
2. FL = Časovaný signál k výplachu, který lze použít k otevření
vypouštěcího ventilu, který vypláchne zařízení do odpadu pokaždé,
kdy byl vyprodukován předem nastavený objem měkké vody. Je
možné naprogramovat doby trvání mezi 1 a 255 sekundami a objemy
mezi po sobě jdoucími výplachy mezi 1 a 65 000 litry. (Programový
krok 15.5–15.6)
anebo:
3. HP = Vysokotlaké čerpadlo umožňuje ovládání ventilu nebo
čerpadla během regenerace nebo provozu. Spuštění bude řízeno
vstupem „WA“.
DŮLEŽITÉ
Viz programový krok 17 (vstup „Čekání“).
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AD = Přídavný program během regenerace

15.1
15.2

Krok č:
15.2
Stupeň spušt: 2

Stupeň spušt

Je možné použít přídavný program před zahájením samotné
regenerace, to znamená před aktivováním regeneračního ventilu.
V tomto případě Stupeň spušť. programu: 0
Tuto funkci lze také použít k výplachu záložního filtru duplexního

zařízení před
jeho uvedením
do provozu.
Přídavný
program
a
regenerační

Příklad: přídavný program před samotnou regenerací
cyklus také může začít
zároveň. Přídavný program může být kratší, stejně dlouhý nebo i delší než
regenerační program.
V tomto případě program ve fázi regenerace, která má začít současně
se začátkem přídavného programu.

Příklad: přídavný program začíná s druhým krokem
regenerace
lze například v případě potřeby doplnit chemické
nádrže. V tomto případě Stupeň spušť. programu:

Příklad: přídavný program následuje po regeneračním cyklu

Přídavný
program
může
následovat po
regeneračním
cyklu, takže

15.3
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15.3
40m

Délku přídavného programu (relé zapnuto / relé vypnuto) lze
naprogramovat na dobu 1 až 999 minut.

15.1
15.3

Čas zap

Krok č:
15.4
PřepínáníPV A/N

N

Stupeň = 0

Pokud je přídavný program aktivní před samotnou regenerací („regenerace
před provozem“ a „výplach před provozem” nejsou naprogramovány), je
potřeba rozhodnout:

S

16.1

15.4
Ano

U simplexního zařízení:
Kdy by měl být výstupní ventil uzavřen? Na začátku přídavného
programu? (Změna „Y“) Nebo po dokončení přídavného programu, tj. při
zahájení regeneračního cyklu? (Změna „N“)

Ne

16.1

U duplexního zařízení:
Měl by se záložní filtr při provozu v záložním režimu uvést do provozu na
začátku přídavného programu (Změna „Y“) nebo na začátku regenerace
vyčerpaného filtru (Změna „N“)?
POZOR: Pokud je výstupní ventil během přídavného programu před
samotnou regenerací uzavřen, pak se před spuštěním přídavného
programu provede kontrola umožnění regenerace, jinak bude tato kontrola
provedena po přídavném programu.
FL = Výplach
15.1

Doba výplachu

Krok č:
Doba výpl

15.5
20s

Vypočítat čas výplachu (rozsah 0 až 255 sekund) DŮLEŽITÉ Pokud je
zadáno „0“, nebude výplach spuštěn.

15.5

Doba výpl

15.6

Interv.výpl

Interval výplachu

Krok č:
15.6
Interv.výpl 500l
Toto je nastavení množství změkčené vody, která má být dodána mezi
výplachy.
Přípustný rozsah je 1 až 65 000 litrů.

s

16.1

l
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16. Výstupy relé poruchy a výstrahy.
Během provozu a regenerace jsou k dispozici různé signály, které lze použít ke spuštění relé poruchy
nebo výstrahy. Podrobný popis těchto signálů je uveden dříve v části Poruchy / výstrahy.
V kroku 5, v kroku 10 a v kroku 18 mohou být reléovým výstupům také zasílány signály. Pokud je
reléovému výstupu zaslán více než jeden signál, relé pracuje jako společné poruchy / společné
hlášení.
Pokud jsou výstupní relé již obsazena kvůli programovým volbám provedeným v programovací části
5, 10 nebo 18, bude relé fungovat jako hromadné relé poruchy nebo výstrahy.
15.*
Překročení kapacity.

Krok č:
Přejetí

16.1
A/N

Krok č:
16.2
PV otevřen A/N
Krok č:
Porucha
Krok č:
Hlášení

16.3
A/N

Displeje
16.1–16.4
se
zobrazují pouze u systémů
se dvěma filtry
V kroku 16.2 musí uživatel
rozhodnout, zda se má
výstupní ventil nádoby v
provozu
uzavřít, jakmile se objeví
zpráva „Přejetí“, nebo má
zůstat otevřený.

16.1
Ano

Ne

16.2
Ano

Ne

16.3
Ano

Ne

16.4
A/N
16.4
Ano

Ne

Výpadek elektrického napájení.

Krok č:
16.5
El.výpadek A/N
Krok č:
Porucha

16.6
A/N

Krok č:
Hlášení

16.7
A/N

Pokud je výpadek napájení
běžným
jevem,
provoz relé poruchy nebo
výstrahy
může
být
nežádoucí.
Pokud jsou
kroky 16.5,
16.6 a 16.7 zodpovězeny
ANO,
NE
a
NE
v tomto pořadí, pak se
zobrazuje pouze zpráva o
výpadku napájení. To by
mělo být při nejbližší
příležitosti resetováno
stisknutím tlačítka
„ODEMKNOUT“.

16.5
Ano

Ne

16.8

16.6
Ano

Ne

16.7
Ano

Ne

16.8
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Doplnění chemické nádrže.

Krok č:
16.8
Reg.prostředA/N
Krok č:
16.9
PV otevřen A/N

16.*
16.8

Lze určit, zda má být provozní
ventil jednotlivých filtračních
systémů v případě chyby
zavřený nebo otevřený.

Ano

Ne

16.9
Ano

Krok č:
Porucha

16.10
A/N

Krok č:
Hlášení

16.11
A/N

Ne

16.10
Ano

Ne

Čekání regenerace.

Krok č:
Čekání

16.12
A/N

Krok č:
Porucha

16.13
A/N

16.12

Krok č:
Hlášení

16.14
A/N

16.13

16.11
Ano

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

17. Vstup „ČEKÁNÍ“.

Vstup „ČEKÁNÍ“ může být aktivní buď během regeneračního cyklu, nebo
během provozu.
Během regenerace:
U duplexního zařízení záložní
filtr uvede do provozu, pokud je
vstup aktivní během začátku
regenerace. Zahájení regenerace bude pozdrženo.

Krok č:
17.1
Regener./Provoz

Stisknutím tlačítka „Start“ se symbolem
lze signál po dobu
regenerace přepsat.
Pomocí postupu rychlého programu (viz strana 17) můžete postoupit k
dalšímu programovému kroku.
Použití: zabrání regeneraci
Během provozu:
Provozní ventily budou otevřeny, a pokud bylo v programovém kroku 15.1
vybráno HP (čerpadlo), bude fungovat výstup „AD“.
Použití: Kontrola hladiny nádrže na měkkou vodu.

17.1
Regen. Provoz

18.1
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17.1

18. Vstup„Spuštění“

18.1
Reg.zpoždě 1

Zpoždění regenerace 1

s

Toto nastavení času (0–999
sekund) určuje počet sekund, po
který
je
vstup
„Spuštění“
zablokován po nové regeneraci
nebo výměně filtru, například kvůli čekání na novou analýzu z měřiče tvrdosti
vody.
Viz strana 15, vstup „Spuštění“.

Krok č:
18.1
Reg.zpoždě1 600s

POZN.: Pokud byl ovladač naprogramován pro dekarbonizaci, je tento čas
zpožděním jako v programovém kroku 18.2, ale aktivuje se pouze jednou po
regeneraci nebo výměně filtru, aby bylo možné okamžitě otestovat kvalitu
vody např. pomocí měřiče pH.

18.2
Reg.zpoždě 2
s

Přerušení regenerace 2

Toto nastavení času (0–999
sekund) určuje dobu zpoždění
pro vstup „Spuštění“.
POZN.:
Pokud
je
v
programovém kroku 17.1 vybrán
vstup „Čekání“ pro
provozní cyklus, nebude doba zpoždění resetována, dokud nebude otevřen
provozní ventil a vstup již nebude aktivní, tj. žádný požadavek na regeneraci,
pokud je provozní ventil otevřený.

Krok č:
18.2
Reg.zpoždě 2 10s

19. Servis

Můžete určit, zda se na LCD displeji po nastaveném množství dodané vody
zobrazí zpráva „VYŽADOVÁN SERVIS“ a zda se při zobrazení této zprávy
aktivují reléové výstupy „výstraha“ a/nebo „porucha“.

19.1
Ano

Ne

POZN.: Tento programový krok může vyvolat pouze příslušná servisní
společnost.

Krok č:
Údržba

1.1

19.1
A/N

19.2
Interv.
l

Krok č:
19.2
Interv. 50000m3

Můžete nastavit interval servisu
od 1 do 650 000 m3.
Kromě LCD displeje lze aktivovat
také relé poruchy.

Krok č:
Porucha

19.3
A/N

Krok č:
Hlášení

19.4
A/N

Kromě LCD displeje lze
aktivovat také relé hlášení.

19.3
Ano

Ne

19.4
Ano

Ne

1.1
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Schéma typického
typick
zařízení. Řízení
vzdáleného monitorování.

Aby bylo možné dálkově monitorovat filtr na změkčování
zm
ování vody, je k dispozici několik
ně
beznapěťových
reléových kontaktů. Další kontakty lze získat zapojením externích relé.
signál
Reléové výstupy AN = Výstraha a MF = Porucha lze použít pro kterýkoli z následujících signálů:
1. Překročení kapacity.
2. Výpadek elektrického napájení.
3. Nízká hladina v chemické nádrži.
4. Čekání regenerace.
5. Minimální interval mezi regeneracemi.
6. Kontakt před spuštěním
ním regenerace.
K dispozici jsou také následující reléové výstupy.
AD = Postup přídavného
ídavného programu (signál programovatelný b
během
regenerace) RE = Regenerace (probíhá regenerace)
FL = Průtok vody (impulz vodomě
ěru)
Následující kontakty lze zopakovat pomocí externího relé. SV1 =
Výstupní ventil filtru 1. (Filtr 1 v provozu)
PV2 = Výstupní ventil filtru 2. (Filtr 2 v provozu)
RE = Regenerace je možné obdržet signály, jak je ukázáno níže:
Filtr 1 se regeneruje
Filtr 2 se regeneruje

1

N

2

L1

3

n

4

l1

9

10

11

16 17 18

SV1

SV2

K100

K200

22 23 24

C

NO NC

K100

K200

DŮLEŽITÉ Externí reléové kontakty by neměly
nem
být používány k poskytování jak beznapěťových
beznap
signálů pro monitorování, tak napájených signál
signálů pro řízení;
ízení; použijte další relé.
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Schémata typického elektrického zapojení.
Dálkově ovládané ventily nebo řídicí stagery,, které se automaticky
nevracejí do provozní polohy.
Dva nebo čtyři kroky.
Přepínač
řepínač změny polohy.
Výstup pod napětím
nap
se přepíná
epíná mezi svorkami 6(13) a 7(14)
Dálkově ovládané ventily nebo řídicí stagery,, které se automaticky
vracejí do provozního stavu.
Dva nebo čtyři kroky.
Přepínač
řepínač změny polohy.
Výstup pod napětím
nap
se přepíná
epíná mezi svorkami 6(13) a 7(14). V provozním
stavu je svorka 8(15) pod napětím.
nap
Dálkově ovládané ventily nebo řídicí stagery,, které se automaticky
nevracejí do
d provozní polohy.
Dva, čtyři
č
nebo pět kroků.
Impulzní přepínač
p
polohy.
Ventil s integrovaným postupem programu (externí
řízení). Impulzní výstup pod napětím
nap
na svorce
7(14).
Udržováno napájení mechaniky ze svorky 4.
Dálkově ovládané ventily nebo řídicí stagery,, které se automaticky
vracejí do provozní polohy.
Dva, čtyři
č
nebo pět kroků.
Impulzní řízení polohy.
Impulzní výstup pod napětím
nap
na svorce 7(14).
V provozním stavu je svorka 8(15) pod napětím.
nap
Připojení
řipojení signální kontrolky, klaksonu nebo solenoidového
olenoidového ventilu
pomocí beznapěťových
beznap
reléových výstupů AD, RE, FL nebo AN.
l1 a C mají být přemostěny.
p
Varování Nepřipojujte tímto způsobem
sobem výstupy relé poruchy (MF).
Připojení
řipojení signální kontrolky, klaksonu nebo solenoidového ventilu
pomocí beznapěťového
beznap
výstupu relé poruchy (MF).
l1 a C mají být přemostěny.
p
Normálně otevřené solenoidové ventily by měly
Normáln
ěly být př
připojeny ke svorce NC
namísto svorky NO.
DŮLEŽITÉ
ŮLEŽITÉ Výstup relé poruchy (MF) používá normálně uzavřený kontakt (NC)
místo normálně
normáln otevřeného kontaktu (NO).
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Může
že být vyžadováno, aby byly k reléovému výstupu
připojeny místní izolátory motoru.
l1 a C mají být přemostěny.

Rozdělení výstupu přídavného
ídavného programu s připojením
p
pro dva
další oddělovací ventily AD1 a AD2.
Pomocí dvou dalších relé lze v případě
ř
ě potř
potřeby připojit výstup
přídavného programu ke dvěma oddělovacím
ělovacím ventilům
ventil
závislým
na filtrech.
Reléové výstupy RE a FL mohou být zpracovány podobně.
podobn

Vstupy:
WM
WA
RS

= vodoměr
= čekání
= spuštění regenerace

beznapěť
kontaktu.
Tyto vstupy jsou aktivovány sepnutím beznapěťového
Vstup:
RC= regenerační chemikálie
Tento vstup je aktivován otevřeným beznapěťovým
ěťovým kontaktem.

Připojení dávkovacího čerpadla:
Musí být nastavena doba trvání impulzu (část
část 7
programovacích poznámek).
Výstup pod napětím:
Dávkovací čerpadlo se správným napětím
ě
může
ůže být p
připojeno
přímo přes
es svorky 3 a 26. Svorky 4 a 25 musí být propojeny.
Beznapěťový výstup:
Dávkovací čerpadlo může být připojeno přímo
římo př
přes svorky 25 a 26.
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Doporučení pro instalaci a uvedení do provozu
Všeobecné
Instalaci ovládacího zařízení a jeho uvedení do provozu smí provádět pouze kvalifikovaní odborníci,
kteří jsou obeznámeni s návodem k obsluze a platnými předpisy o bezpečnosti práce a předcházení
nehodám. Pokyny uvedené v tomto návodu musí být vždy respektovány a dodržovány.
Dodržování pokynů uvedených v tomto návodu je podmínkou pro poskytnutí záruky týkající se
funkčnosti a bezpečnosti. Výrobce nenese odpovědnost za škodu způsobenou nedodržením pokynů.
Montáž
-

Neprovádějte montáž pod vlhkým potrubím. V případě potřeby nainstalujte kryt.
Zasuňte vestavné provedení do otvoru v panelu 186 X 138 a upevněte ho pomocí
příslušných svorek a těsnění.
Zařízení nainstalujte v úrovni očí a ujistěte se, že je uživateli snadno přístupné.

Zapojení
-

-

Před zahájením zapojovacích prací musí být ovládací zařízení vždy odpojeno od
elektrické sítě. Ujistěte se, že je zařízení odpojeno od elektrické sítě i během
zapojovacích prací.
Zapojte do elektrické sítě v souladu s místními předpisy.
Napájecí napětí a uzemnění připojte ke svorkám znázorněným na schématu.
Dbejte na dokonalé uzemění.
Přední deska je se zemnicí spojkou propojena zemnicím vodičem a vedení nesmí být
během provozu přerušeno.
Všechny kabely velmi nízkého napětí (digitální vstupy, měření) umístěte pokud možno
odděleně od napájecího kabelu.
Bezpotenciálová relé nesmí být připojena na kombinaci 230VAC a extra nízké napětí.
Vestavné provedení je dodáváno bez hlavního vypínače. Zařízení zapněte pomocí vypínače
v rozvodné skříni.
Některá externí relé, magnetické spínače, magnetické ventily atd. mohou při vypnutí
způsobit nežádoucí rušivé impulzy.
Z tohoto důvodu vám doporučujeme, abyste uvedené prvky předem vybavili takzvaným
RC článkem.
Dodavatel uvedených prvků vám poskytne informace o správném typu RC článku.

Údržba
Ovládací zařízení neobsahuje žádné součásti, které vyžadují údržbu. V případě jakýchkoli úprav či
oprav ovládacího zařízení provedených svépomocí zaniká možnost vznášení nároků v rámci záruky a
odpovědnost výrobce.
Uvedení do provozu
Přední kryt musí vždy zůstat uzavřen
Ovládací zařízení se smí zapnout pouze tehdy, pokud je tento kryt zcela uzavřen a
pokud je přístroj řádně zapojen do elektrické sítě.
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Technické specifikace

Technické specifikace
Elektrické napájení:

Spotřeba energie
řídicí obvod:
Výstupy pod napětím:

230 V
115 V
24 V
230/24

± 10% 50–60
60 Hz pojistka 4 A mT
± 10% 50–60 Hz pojistka 4 A mT
± 10% 50–60
60 Hz pojistka 4 A mT
± 10% 50–60
60 Hz pojistka 4 A mT

11 VA
24V, 115V, 230V

: Mohou vydržet celkem 4 A

115/24V,230/24V,240/24V : Mohou vydržet celkem 2 A

Beznapěťové výstupy:

Maximální zatížení reléových kontaktů
ů 250 V / 4 A

Beznapěťové vstupy:

Kontakty zatíženy do max. 9 V / 8 mA

Stupeň krytí:

IP 65 (ES 2050)
IP 42 (ES 2051)

Teplota okolí:

0–40 °C

Hmotnost:

přibližně.. 2,8 kg (ES2050 : 24V, 115V, 230V)
přibližně.. 2,0 kg (ES2050 : 115/24V, 230/24V, 240/24V)
přibližně. 1,6 kg (ES2051)

Rozměry
Typ ES 2050 (s upevněním na stěnu):
ěnu):
Rozměry
Typ ES 2051 (s upevněním
ním na panel):

Š × V × H = 263 × 216 × 142

DIN 43 700
předek 192 × 144
montážní hloubka 122
+1,0
otvor panelu 186 × 138

Zařízení je chráněno
no proti nulovému napětí.
napě
Když dojde k výpadku napájení, resetujte aktuální čas.

Vyhrazujeme si právo kdykoli provést
technické změny řízení.

Verze softwaru 4.01
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of conformity

Declaration of conformity
Declaration of conformity of the product with the essential requirement of the EMC directive
89 / 336 / EEC.

Product description
Product name
Product type
Manufacturer

: Controller for water softening installations
: ES2050, ES2051
: EWS Equipment for Water treatment Systems International B.V.
Australiëlaan 12
NL-5232 BB ’s-Hertogenbosch
Hertogenbosch
The Netherlands

Product environment
This product is intended for use in residential en light industrial environments.
Emission standard
: EN 61000-6-3, EN 55022
Immunity standard
: EN 61000-6-2
Low voltage directive : 2006/95/EG
Report
Report numbers

: EWS_ES2050_02 (ES2050)
(ES
EWS_ES2051_01
_ES2051_01 (ES2051)

This declaration was issued by :
Date

: 11 - 03 - 2020

Name

: V. Naeber

Signature

:
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FIVE-YEAR CONTROLLER LIMITED WARRANTY
LIMITED WARRANTY
EWS International (hereafter EWS) warrants her products free from defects in material and workmanship under the
following terms.
In this warranty, “Products” shall be taken to mean all devices that are supplied pursuant to the contract with
exception of software.
VALIDITY OF THE WARRANTY
Labour and parts are warranted for five years from the date of the first customer purchase. This warranty is only valid
for the first purchase customer.
Notwithstanding the warranty period of five years as mentioned above - while upholding the remaining provisions – a
warranty period of three months applies to the supply of software.
COVER OF THE WARRANTY
Subject to the exceptions as laid down below, this warranty covers all defects in material or workmanship in the EWS
products. The following are not covered by the warranty:
1) Any product or part not manufactured nor distributed by EWS. EWS will pass on warranty given by the actual
manufacturer of products or parts that EWS uses in the product.
2) Any product, on which the serial number has been defaced, modified or removed.
3) Damage, deterioration or malfunction resulting from:
a) Accident, misuse, neglect, fire, water, lightning or other acts of nature.
b) Product modification or failure to follow instructions supplied by the products.
c) Repair or attempted repair by anyone not authorized by EWS.
d) Any shipment of the product (claims must be presented to the carrier)
e) Removal or installation of the product
f) Any other cause, which does not relate to a product defect.
g) Cartons, equipment enclosures, cables or accessories uses in conjunction with the product.
FINANCIAL CONSEQUENTES
EWS will only pay for labour and material expenses for covered items, proceed from repairs and updates done by
EWS at the EWS location. EWS will not pay for the following:
1) Removal or installations charges at customers and/or end user location.
2) Costs for initial technical adjustments (set-up), including adjustment of user controls or programming.
3) Shipping charges proceed from returning goods by the customer. (Shipping charges for returning goods to the
customer are for the account of EWS).
All the costs which exceed the obligations of EWS under this Warranty, such as, but not limited to, travel and
accommodation costs and costs for assembly and dismantling are for the account and risk of the customer.
WARRANTY SERVICE
In order to retain the right to have a defect remedied under this warranty, the customer is obliged to:
1) Submit complaints about immediately obvious errors related to the products delivered, in writing within eight
days of the delivery of the products and submit complaints about shortcomings relating to the products delivered,
which are not visible, within eight days of their being discovered.
2) Return defected products for account and risk of the customer. Costs for this shipment will not be reimbursed
by EWS. The products may only be returned following express, written permission from EWS. Returning the
products does not affect the obligation to pay the invoiced amounts.
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3) Present the original dated invoice (or a copy) as proof of warranty coverage, which must be included in any
[of the] return shipment of the product. Please include also in any mailing a contact name, company, address
and a description of the problem(s).

LIMITATION OF IMPLIED WARRANTIES
Except where such disclaimers and exclusions are specifically prohibited by applicable law, the
foregoing sets forth the only warranty applicable to the product, and such warranty is given expressly
and in lieu of all other warranties, express or implied, or merchantability and fitness for a particular
purpose and all such implied warranties which exceed or differ from the warranty set forth herein are
hereby disclaimed by EWS.

EXCLUSION OF DAMAGES
EWS’ liability for any defective products is limited to the repair or replacement of the product at our option.
Except where such limitations and exclusions are specifically prohibited by applicable law EWS shall not be
liable for:
1) Damage to other property caused by defects in the EWS product, damages based upon inconvenience, loss of
use of the product, loss of time, commercial loss or:
2) Any damages, whether incidental, [consequential or otherwise] special, indirect or consequential damages,
injury to persons or property, or any other loss.
Under no circumstances whatsoever shall EWS be obliged to provide compensation beyond the direct damage
incurred by customer up to an amount not exceeding the payment receivable from the insurer of EWS in connection
with the damage.
APPLICABLE LAW AND DISPUTES
1) Dutch law shall govern all offers made by EWS and all agreements concluded between EWS and customer.
This warranty explicitly excludes application of the Vienna Sales Convention (CISG).
2) All disputes which may arise between the parties shall be dealt with exclusively by the competent court of law
in the Netherlands under whose jurisdiction EWS falls. However, EWS reserves the right to submit any disputes
to the competent court in the customer’s location.
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