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zacházením s tímto dokumentem nebo při jeho používání. Informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“ bez záruky
jakéhokoliv druhu a mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Tento dokument obsahuje konkrétní
informace, které jsou chráněny proti kopírování „copyright“. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována
nebo přeložena do jiného jazyka bez předchozího povolení od Pelican Water Systems. Pelican Water Systems je
společnost Enviro Water Solutions, Inc. company.
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Technické údaje
Technické údaje

WF6

WF10

2,3 m3 / hod.

3,4 m3 / hod.

Minimální tlak:

1,7 bar

1,7 bar

Maximální tlak:

5,5 bar

5,5 bar

127 mm Hg
(sloupec rtuti při 0°C)

127 mm Hg
(sloupec rtuti při 0°C)

2° až 48° Celsia

2° až 48° Celsia

7 až 11

7 až 11

Maximální průtok:

Maximální podtlak
Provozní teploty:
Rozsah pH

Důležité informace





Přečtěte si tyto instrukce pečlivě a zjistěte umístění všech prvků před instalací systému.
Zkontrolujte vodovodní aj. rozvody v domě, stavební podmínky a elektroinstalaci, aby instalace tohoto zařízení
proběhla v souladu s tím, co tam dosud bylo instalováno.
Instalujte systém na hlavní přívod vody.
Systém, který obsahuje elektronické zařízení, nemůže být instalován mimo dům na nechráněném místě.

Požadavky na kvalitu vody






Voda by neměla obsahovat sirovodík, těkavý plyn s charakteristickým zápachem po zkažených vejcích. Pokud
by byl přítomen, mohl by pokrýt katalytický povrch filtrační náplně a překážet v procesu. Plyn by měl být
odstraněn předem.
Voda by neměla obsahovat hydrokarbonáty, oleje a mazadla. Pokud by byly přítomny, mohly by pokrýt
katalytický povrch filtrační náplně a překážet v procesu. Odstraňte je předem.
Voda by neměla obsahovat víc než 1 mg/l fosfátů. Fosfáty odstraňují tvrdost molekul, zabraňují tvoření
krystalů a mohly by pokrýt katalytický povrch náplně a překážet v procesu.
Obsah mědi ve vodě by měl být menší než 1,3 mg/l. Pokud je měď nad tuto úrovní, může se přilepit na
katalytický povrch filtrační náplně a překážet v procesu úpravy vody.

VAROVÁNÍ
Pokud je rozvod vody instalován z kovu (je vodivý), např. z mědi nebo z galvanizovaného kovu, pak umělohmotné
součástky systému přeruší kontinuitu (pokračování) rozvodu. Důsledkem je vznik bludných proudů elektřiny ze špatně
uzemněné instalace nebo jiná galvanická aktivita, která neumožní řádné uzemnění systému. Některé domy mohou
být postaveny tak, že vlastně podporují uzemnění elektrických zařízení přes kovové rozvody vody. V každém případě,
musí být před použitím tohoto systému provedeno přemostění pomocí zemnícího drátu, nejlépe ze stejného materiálu
jako jsou stávající kovové rozvody vody.
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Seznam dílů
Poznámka: Součástí balení jsou následující díly, aby byla instalace možná pro nejrůznější typy potrubí.
Tabulka č. 1: Seznam dílů
DÍL

POPIS

MNOŽSTVÍ

1“ plastová spojka NPT s
vnějším závitem
Tvarovka V3007-04 WS1
2x O-kroužek, 2x ploché
těsnění a 2x napojení

2

1“ PVC adaptér pro
napojení elektronické
hlavy

2

Sedimentační Předfiltr
PP5 velký modrý Předfiltr
Destička pro uchycení, 4x
šrouby Phillips, 4x šrouby
s maticí, Předfiltr klíč

1

Filtrační vložka
PC40 filtrační vložka do
sedimentačního 5
mikronů Před filtru

1

Elektronická hlava

1

PVC hadice pro připojení
na odpad
(15 m)

1

Test chloru
(proužky)

1

Vosk
(Neabrazivní Auto Wax)
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MNOŽSTVÍ

Obtokové ventily
Vstup / výstup obtokové
ventily s červenými
šipkami pro manipulaci

1

Spojka pro napojení
hadice

1

Obtokový ventil pro
elektronickou hlavu

1

Nádrž pro míchání
roztoku

1

Potrubí pro dávkování
roztoku

1

Čerpadlo dávkování
roztoku

1

Carbon filtr

1

Změkčovač vody bez soli

1

Filtr Železo a Mangan

1

Poznámka: Schématické obrázky nejsou v měřítku. K napojení na váš rozvod můžete potřebovat další tvarovky.
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Schéma instalace
Stěna

Stěna
Čerpadlo dávkování roztoku
Přívod vody
ze zdroje
Předfiltr

Potrubí
dávkování
roztoku

POHLED SHORA

Uzávěr (volitelný)

Odtok vody
do domu
Odpad

Nádrž na
míchání
Elektronická
hlava

Obrázek č. 1

Filtr na železo

Carbon filtr
aktivní uhlí

Změkčovač
NaturSoft

Příprava na instalaci
Instalace obtokových ventilů

PŘEDNÍ POHLED
Obtok
ventil

Červené šipky
Převlečná rychlospojka

Hlava
změkčovače

Elektr.
hlava

POHLED SHORA

Obrázek č. 2

Červený
klip

Carbon filtr aktivní uhlí
Změkčovač vody bez soli

Filtr Železo a Mangan

Carbon filtr aktivní uhlí / Změkčovač vody bez soli - Obtokové ventily jsou dodány smontované a připravené k instalaci
s O-kroužkem, plochým těsněním a převlečnou rychlospojkou. Přiložte obtokové ventily na hlavu nádrže s povolenými
konci orientovanými k nádrži a ručně dotáhněte rychlospojku s převlečnou maticí.
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Filtr Železo a Mangan - Pokud je červený klip v drážkách (vnitřní otevření elektronické hlavy) odstraňte ho. Zatlačte
vnější O-kroužek obtokového ventilu do vnitřního otvoru elektronické hlavy. Zatlačte červený klip zpět do drážek a
dotáhněte ho.
Obtokový ventil na elektronické hlavě může být nastaven na režim obtok (Bypass) nebo na režim provoz (Service)
otočením páček na straně ventilu. Pokud jsou otvory nahoru a dolů pak je nádrž v režimu bypass. V případě, že jsou
otvory ze strany na stranu, pak je nádrž v režimu provoz. Neodstraňujte červený klip z obtokového ventilu po připojení
na hlavní přívod vody.
Poznámka: U Carbon filtru aktivní uhlí / Změkčovače vody bez soli proudí voda v jiném směru než u Filtru Železo a
Mangan. Červené šipky na Carbon filtru a Změkčovači vody Bypass mohou ukazovat jiný směr, než je znázorněno na
obrázku č. 2. Pokud jsou šipky nastaveny jinak než na obrázku č. 2, otočte s nimi o 180° do zobrazené polohy.
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Carbon filtr namočení
Systém není připraven k použití po dobu nejméně 48 hodin, zatímco probíhá proces namočení Carbon filtru. Prosím
naplánujte si instalaci.
Poznámka: V průběhu tohoto procesu bude voda proudit ven z vstupního uzávěru obtokového ventilu. Ujistěte se,
že budete provádět tuto sérii kroků na místě vhodném pro odtok vody.
Obtokové ventily
Zahradní hadice

POHLED SHORA

Voda

Spojka pro
napojení hadice

Carbon filtr

Obrázek č. 3
1. Připojte zahradní hadici k spojce pro napojení hadice.
2. Připojte spojku pro napojení hadice k vstupnímu uzávěru (Upflow) obtokového ventilu a ručně utáhněte.
3. Naplňte nádrž Carbon filtru, dokud nezačne voda vytékat z druhého vstupního uzávěru (Downflow)
obtokového ventilu.
4. Zastavte vodu.
5. Vyjměte zahradní hadici ze spojky pro napojení. Neodstraňujte zatím spojku.
6. Nechte nádrž Carbon filtru namáčet na dobu nejméně 48 hodin před instalací nádrže.

©Copyright 2016 – přeloženo z originálu se souhlasem výrobce – WEVODA s.r.o.

Filtr WF6/WF10 – Železo a Mangan/změkčovač NaturSoft – instalační a uživatelský manuál

Str. 10

Carbon filtr vypláchnutí
Neprovádějte vypláchnutí Carbon filtru dokud není dokončen proces namáčení.
Poznámka: V průběhu tohoto procesu bude voda proudit ven z vstupního uzávěru obtokového ventilu. Ujistěte se,
že budete provádět tuto sérii kroků na místě vhodném pro odtok vody.
Obtokové ventily
Zahradní
hadice

POHLED SHORA

Voda

Spojka pro
napojení

Obrázek č. 4

Carbon filtr

1. Připojte znovu zahradní hadici k spojce pro napojení hadice na nádrži.
2. Pomalu otáčejte uzávěr přívodu vody a otevřete ho na 1/4 otáčky pro celý tento proces.
3. Spusťte vodu přes vstupní uzávěr (Upflow) obtokového ventilu po dobu 15-30 minut, nebo dokud nebude
voda vytékat ze vstupního uzávěru (Downflow) čistá.
4. Zastavte vodu.
5. Odmontujte spojku pro napojení hadice z uzávěru (Upflow) a namontujte ji k uzávěru (Downflow) na
obtokovém ventilu.
6. Spusťte vodu přes uzávěr (Downflow) po dobu 1 minuty, nebo dokud voda nepoteče čistá.
7. Zastavte vodu.
8. Odmontujte spojku pro napojení od uzávěru a odpojte zahradní hadici od spojky.
Poznámka: Uschovejte spojku pro napojení zahradní hadice, protože bude použita v budoucnu za účelem výměny
náplně Carbon filtru.
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Instalace
Součástky pro předfiltraci

Víčko Předfiltru

Filtrační vložka
O-kroužek

Modrá nádoba Předfiltru
Usazovací trubka

Obrázek č. 5

1.
2.
3.
4.

Odšroubuj víčko z modré nádoby filtru.
Odejmi plastové víčko ze sedimentačního Předfiltru.
Umísti filtrační vložku na usazovací trubku v modré nádobě Předfiltru.
Přišroubuj víčko zpět na nádobu modrého Předfiltru.

Instalace předfiltraci
Destička pro
uchycení

Půdorys
Předfiltru

Přívod vody
ze zdroje

Modrá nádoba Předfiltru

Obrázek č. 6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zastav přívod vody.
Připevni destičku pro uchycení ke stěně použitím šroubů Phillips.
Připevni Předfiltr k destičce pro uchycení použitím šroubů s maticí.
Namaž O-kroužek čistým mazivem před připevněním víčka k nádobě Předfiltru.
Utáhni modrý Předfiltr použitím dodaného klíče (utahuj po směru hodinových ručiček).
Urči rozměr napojení přívodu vody.

Poznámka: Nádoba Předfiltru je dodána s ukončením 1“ vnitřním závitem na přívodu i odtoku. Pro napojení na Váš
rozvod bude zapotřebí dodatečná přechodová tvarovka. Před Předfiltr se doporučuje umístit uzávěr vody.
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Dávkování roztoku a míchání

Uzávěr
(volitelný)

Čerpadlo pro
dávkování roztoku
Přívod vody
ze zdroje

Potrubí pro
dávkování roztoku

Matice

Předfiltr

PŘEDNÍ POHLED

Odtok vody
do domu

Sací ventil
k čerpadlu
Nádrž na míchání
roztoku (130 litrů)

Obrázek č. 7

Instalace čerpadla pro dávkování roztoku
DŮLEŽITÉ
Nainstalujte čerpadlo pro dávkování roztoku na přívod vody ze Předfiltr a před jakýmkoliv jiným zařízením pro filtraci
nebo změkčení vody.
1. Určete velikost a materiál přívodního potrubí od Předfiltru.
2. Připevněte čerpadlo pro dávkování roztoku na zeď pomocí dodaných držáků. Na vstup a výstup připoj
přívodní a odtokové potrubí.
3. Nainstaluj čerpadlo pro dávkování roztoku na vodovodní potrubí. Šipka na těle čerpadla ukazuje správný
směr průtoku vody. Voda by měla vstoupit a vystoupit z čerpadla ve směru šipky.
Instalace nádrže pro míchání roztoku
1. Sejměte černý uzávěr z otvoru na nádrži pro míchání roztoku.
2. Vyvrtejte otvor 3/8 " do horní části nádrže pro míchání roztoku.
3. Vložte konec potrubí pro dávkování roztoku s připojeným sacím ventilem čerpadla do otvoru, který byl
uzavřen černým uzávěrem v horní části nádrže pro roztok.
4. Vytáhněte druhý konec potrubí skrz vyvrtaný otvor na horní straně nádrže.
5. Naplňte nádrž pro míchání roztoku 2,1 litru chlornanu sodného a 130 litrů balené vody.
6. Uzavřete nádrž krytem. Určete potřebnou délku potrubí pro dávkování roztoku k dosažení spodního bodu
vstřikovacího čerpadla a poté zkraťte potrubí na vhodnou délku.
7. Připojte potrubí pro dávkování k sacímu ventilu na vstřikovacím čerpadle.
DŮLEŽITÉ
Ujistěte se, že potrubí pro dávkování roztoku je bez smyček.
Zajistěte, aby nádrž pro míchání roztoku nebyla usazena přímo na betonové podlaze.
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Instalace Železo a Mangan filtru
Stěna

Stěna
Čerpadlo dávkování roztoku

Přívod vody
ze zdroje
Předfiltr

POHLED SHORA

Potrubí
dávkování
roztoku

Uzávěr (volitelný)

Odtok vody
do domu
Odpad

Nádrž na
míchání
Elektronická
hlava
Filtr na železo

Obrázek č. 8

Carbon filtr
aktivní uhlí

Změkčovač
NaturSoft

DŮLEŽITÉ
Postupujte podle vznesené černé šipky na hlavě nádrže filtru Železo a Mangan.
1. Usaďte filtr Železo a Mangan.
V případě, že nádrž není vyrovnána, zvedněte nádrž asi 15 cm nahoru a dosednutím na zem srovnejte nádrž, dokud
nebude stát rovně. Dno nádrže je kulaté a spodní držák umožňuje nádrži stát vzpřímeně.
2. Určete průměr a materiál přívodu vody od čerpadla pro dávkování a vyberte vhodné vybavení pro
připojení do obtokového ventilu. (Pozor na přílišné utáhnutí tvarovek během instalace)
Tabulka č. 2: Tvarovka k napojení na obtokové ventily filtru Železo a Mangan
DÍL

POPIS

MNOŽSTVÍ

1“ PVC adaptér pro
napojení elektronické
hlavy

2

Poznámka: Tvarovka je navržena s ¼“, aby umožnila řádné srovnání potrubí. Toto napojení bude těsnit.
3. Odstraňte šedý kryt z vrcholu nádrže filtru Železo a Mangan.
4. Našroubujte Elektronickou hlavu na nádrž pevně rukou.
5. Nainstalujte tvarovku na vstupu a výstupu, podle šipek na obtokovém ventilu a hlavě.
6. Připojte přívod vody na tvarovku na vstupní straně obtokového ventilu.
7. Připojte odchozí potrubí k výstupní straně obtokového ventilu.
8. Pevně nasaďte jeden konec odpadního potrubí z PVC na odvod a upevněte druhý konec do kanalizace.
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Instalace nádrže Carbon filtru
1. Umísti a vyrovnej nádrž Carbon filtru.
Poznámka: V případě, že nádrž není vyrovnána, zvedněte nádrž asi 15 cm nahoru a dosednutím na zem srovnejte
nádrž, dokud nebude stát rovně. Dno nádrže je kulaté a spodní držák umožňuje nádrži stát vzpřímeně.
Stěna

Stěna
Čerpadlo dávkování roztoku
Přívod vody
ze zdroje
Předfiltr

POHLED SHORA

Potrubí
dávkování
roztoku

Uzávěr (volitelný)

Odtok vody
do domu

Odpad

Nádrž na
míchání
Elektronická
hlava

Obrázek č. 9
Filtr na železo

Carbon filtr
aktivní uhlí

Změkčovač
NaturSoft

2. Urči rozměr a materiál potrubí pro přívod vody od Předfiltru a vyber vhodné tvarovky pro napojení na 1“
plastovou spojku NPT s vnějším závitem.

!

VAROVÁNÍ

Pozor na přílišné utáhnutí tvarovek během instalace
Tabulka č. 3: Tvarovka k napojení na obtokové ventily Carbon filtru
Poznámka: Tvarovka dole je navržena s ¼“, aby umožnila řádné srovnání potrubí. Toto napojení bude těsnit a spojení
je flexibilní.
DÍL

POPIS

MNOŽSTVÍ

1“ plastová spojka NPT s
vnějším závitem
Tvarovka V3007-04 WS1
2x O-kroužek, 2x ploché
těsnění a 2x napojení

1

3. Nainstaluj tvarovku na Upflow přívod a Downflow odtok z obtokových ventilů. Postupuj podle diagramu
dodaného s tvarovkou.
4. Nainstaluj přívod vody k Upflow přívodní straně obtokových ventilů.
5. Nainstaluj odtok vody k Downflow odtokové straně obtokových ventilů.
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Instalace nádrže změkčovače
1. Umísti a vyrovnej nádrž změkčovače.
Poznámka: V případě, že nádrž není vyrovnána, zvedněte nádrž asi 15 cm nahoru a dosednutím na zem srovnejte
nádrž, dokud nebude stát rovně. Dno nádrže je kulaté a spodní držák umožňuje nádrži stát vzpřímeně.
Stěna

Stěna
Čerpadlo dávkování roztoku

Přívod vody
ze zdroje
Předfiltr

POHLED SHORA

Obrázek č. 10

Potrubí
dávkování
roztoku

Uzávěr (volitelný)

Odtok vody
do domu
Odpad

Nádrž na
míchání
Elektronická
hlava
Filtr na železo

Carbon filtr
aktivní uhlí

Změkčovač
NaturSoft

2. Urči rozměr a materiál potrubí pro přívod vody od Předfiltru a vyber vhodné tvarovky pro napojení na 1“
plastovou spojku NPT s vnějším závitem.

!

VAROVÁNÍ

Pozor na přílišné utáhnutí tvarovek během instalace
Tabulka č. 4: Tvarovka k napojení na obtokové ventily Změkčovače vody
Poznámka: Tvarovka dole je navržena s ¼“, aby umožnila řádné srovnání potrubí. Toto napojení bude těsnit a spojení
je flexibilní.
DÍL

POPIS

MNOŽSTVÍ

1“ plastová spojka NPT s
vnějším závitem
Tvarovka V3007-04 WS1
2x O-kroužek, 2x ploché
těsnění a 2x napojení

1

3. Nainstaluj tvarovku na Upflow přívod a Downflow odtok z obtokových ventilů. Postupuj podle diagramu
dodaného s tvarovkou.
4. Nainstaluj přívod vody k Upflow přívodní straně obtokových ventilů.
5. Nainstaluj odtok vody k Downflow odtokové straně obtokových ventilů.
©Copyright 2016 – přeloženo z originálu se souhlasem výrobce – WEVODA s.r.o.

Filtr WF6/WF10 – Železo a Mangan/změkčovač NaturSoft – instalační a uživatelský manuál

Str. 16

Filtrační náplň namočení
Stěna

Stěna

Čerpadlo dávkování roztoku
Uzávěr (volitelný)
Obtok (Bypass)
Přívod vody
ze zdroje
Předfiltr

POHLED SHORA

Potrubí
dávkování
roztoku

Odpad

Nádrž na
míchání

Obrázek č. 11

Elektronická
hlava
Filtr na železo

!

Odtok vody
do domu

Carbon filtr
aktivní uhlí

Změkčovač
NaturSoft

VAROVÁNÍ

Filtr Železo a Mangan i filtr Carbon a změkčovač NaturSoft musí mít během procesu namočení správné nastavení
obtokových ventilů (pozice obtok) – viz obrázek. Filtr Železo a Mangan má obtokové ventily v pozici obtoku podle
pokynů na straně 13.
1. Otevřete kohoutek studené vody nebo jiný uzávěr blízko po proudu od změkčovače vody.
2. Zapněte vodu hlavním uzavíracím ventilem, který umožňuje, aby se systém naplnil vodou. Vzduch bude
vytlačen skrz otevřený kohoutek nebo uzávěr po proudu.
3. Poté otočte šipky na obtokových ventilech do polohy Bypass pro obejití nádrže. To umožní izolovat systém a
obnovit přívod vody do domácnosti / objektu během procesu namáčení náplně.
4. Nechte nádrže namáčet po dobu nejméně 60 minut.
Filtrační náplň vypláchnutí
1. Po namočení náplně v nádrži po dobu 60 minut, opět vypněte hlavní přívod vody nebo otočte šipky na
obtokových ventilech zpět do své původní polohy.
2. Propláchněte systém tekoucí vodou po dobu 5 minut při vysoké rychlosti průtoku 1,2 m3 / hod. (toho lze
dosáhnout například pomocí otevření vanové baterie naplno nebo alespoň 3 umyvadlových baterií)
Poznámka: vyplachovaná voda může mít mléčnou barvu, což je normální, protože je ze systému vyplavován
uhličitan vápenatý.
3. Propláchněte systém za sníženého průtoku asi 0,1 m3 / hod. a puštěním vody po dobu 60 minut (toho lze
dosáhnout otočením jedné umyvadlové baterie na ¼ průtoku)
4. Otočte pozici uzávěrů obtokových ventilů do pozice otevřeno (uzavřete obtok)
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Dokončení instalace
1.
2.
3.
4.
5.

Zapněte hlavní přívod vody.
Zkontroluj netěsnosti spojů.
Odlepte ochranný plastový obal z nerezové nádrže.
Přilepte logo výrobku Pelican na požadované místo na nádrži
Namaž nerezovou nádrž dodaným voskem nebo jakýmkoliv jiným neabrazivním autovoskem. Tento proces
opakuj minimálně 1-2 krát za rok nebo podle potřeby na základě prostředí instalace.

Obrázek č. 12
Naprogramování elektronické hlavy
Poznámka: Napájení - Z bezpečnostních důvodů musí být zásuvka chráněna jističem (GFCI)
Poznámka: Tato nastavení jsou specifické pro tento systém. Neprovádějte změny v nastavení, bez pokynů
zákaznického servisu. Všechna nastavení musí být nastavena tak, že se nejprve nastaví hodiny na 12:01 hodin.
Chcete-li restartovat programování, musíte začít znovu krokem 1. Nechoďte do následujícího kroku, nejprve začněte
znovu krokem 1.

Obrázek č. 13
EXTRA CYCLE

NAHORU

DOLŮ

Krok 1: Nastavení ventilu
1. Stiskněte a podržte tlačítko nahoru nebo dolů pro změnu hodin na 12:01.
2. Stiskněte jednou tlačítko EXTRA CYCLE.
3. Stiskněte a podržte tlačítka UP a DOWN dohromady, dokud se nezobrazí PDF v levém rohu. Rolujte
pomocí šipek nahoru a dolů, dokud nevyberete "GAL". Stiskněte tlačítko EXTRA CYCLE.
4. Postupujte podle pokynů v tabulce níže k dokončení nastavení ventilu. U každého nastavení, použijte
tlačítka nahoru a dolů přejděte na vhodné nastavení dat zobrazené v tabulce. Zmáčkněte EXTRA CYCLE pro
výběr nastavení dat a přejděte k dalšímu nastavení.
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Tabulka č. 5: Nastavení ventilu
Parametr Displeje (Levý roh)

Anglický popis parametru

Údaje na displeji
nastavit na

VT (Typ ventilu)

VT (Valve Type)

Fltr

CT (Typ ovládání)

CT (Control Type)

tc

DO (Opakování ve dnech)

DO (Day Override)

3

RT (Čas regenerace)

RT (Regeneration Time)

BW (Proplach)

BW (Backwash)

10

RR (Rychlé vypláchnutí)

RR (Rapid Rinse)

10

2:00

Krok 2: Nastavení času
1. Stiskněte a podržte tlačítko UP pro změnu času.
2. Stiskněte tlačítko EXTRA CYCLE, pro nastavení času. Jakmile je čas nastaven, zobrazený ventil přestane
blikat.
Železo a Mangan regenerace nádrže

!

DŮLEŽITÉ

Během procesu Regenerace nádrže nebudete moci používat vodu v domě na cca 25 minut.
1. Stiskněte a podržte tlačítko EXTRA CYCLE na 3 sekundy.
Poznámka: Pohon bude dělat hluk a voda začne proudit.
2. Nechte systém EXTRA CYCLE po dobu 25 minut.
Ruční provedení regenerace je kompletní a nádrž je připravena k použití.
Poznámka: Dny mezi procesem regenerace se mohou lišit v závislosti na průtoku a obsahu železa. Pokud si nejste
jisti, o správnosti dnů mezi jednotlivými cykly regenerace obraťte se na svého zástupce Pelican Water Systems.
Testování chloru ve vodě
1. Nastavte nádrž Carbon filtr s aktivním uhlím do polohy obtok (Bypass).
2. Zapněte nejbližší vodovodní kohoutek studené vody.
3. Poslouchejte a dívejte se na čerpadlo, abyste se ujistili, že pracuje. Čerpadlo by mělo pulsovat a ne běžet
nepřetržitě. Je-li vypnutá voda, čerpadlo se zastaví.
4. Nechte téct vodu po dobu 10 minut.
5. Po 10 minutách, použijte testovací proužek chlóru na studené tekoucí vodě pro kontrolu úrovně chloru.
6. Optimální hodnota chloru je 3 ppm (mg/l) na testovacím proužku.
a) V případě, že je hodnota chloru nižší než 3 ppm, odstraňte černou svorku z ovládání na čerpadle.
Změňte poměr chloru otočením 2 plných otáček ve směru hodinových ručiček. Vraťte černou svorku
na ovládání.
b) Pokud je hodnota chloru vyšší než 3ppm, odstraňte černou svorku z ovládání na čerpadle. Otočte 2
plné otáčky proti směru hodinových ručiček a vraťte černou svorku na ovládání.
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VAROVÁNÍ

Neodstraňujte stříbrný svorku z úpravy poměru saní, pokud je systém pod tlakem.
7. V tomto postupu pokračujte, dokud systém nedosahuje hodnoty 3 ppm na zkušebním proužku chloru.

Čerpadlo pro
dávkování

Zpětná svorka
Úprava poměru sání

Obrázek č. 14

!

VAROVÁNÍ

Vyhněte se vysoké rychlosti průtoku, jako je vana, užitkových dřezy, zahradní hadice, hromadné sprchy, zavlažování,
nebo cokoliv, co je považováno za vysoké proudění na prvních 72 hodin, aby se zabránilo omezení průtoku aktivním
uhlím a zablokování horního koše uvnitř nádrže Carbon filtru,
Carbon prach může být rozpuštěn do rozvodů vody v domě / objektu během prvních několika dnů používání vody po
instalaci nádrže Carbon filtru. Carbon prach je neškodný, ale může dát vodě šedý vzhled, který by měl zmizet do
týdne až 10 dnů od instalace v závislosti na používání vody.
Vyčištění ohřívače vody - bojleru (doporučené)
Vyčištění a obnovení rozvodů vody je hlavní výhodou systému NaturSoft. Aby se minimalizoval čas potřebný k
dokončení procesu odstranění vodního kamene, doporučujeme provést vyčištění ohřívače vody po 3 týdnech:




V případě bojlerů s možností vypuštění vody doporučujeme vypnout ohřívač, připojit hadici na vypouštěcí
ventil ve dně nádoby a vyprázdnit bojler otevřením vypouštěcího ventilu. Poté ohřívač naplnit vodou a opět
ohřívač zapnout.
V případě bojlerů bez možnosti vyprázdnění doporučujeme otevřít několik příslušenství v domě a nechat vodu
téct současně na pár minut. Zaměřte se na teplou vodu a vysoké odběry jako jsou například vanové baterie.
Tato metoda není tak účinná.
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Co můžete čekat od změkčovače vody bez soli
Pokud jste nikdy neměli změkčovač vody:
Ihned po instalaci zažijete chuť přirozeně měkké vody. Všechny čisticí prostředky budou fungovat lépe
s upravenou vodou a budete moci snížit jejich doposud používané množství. Nicméně, existují usazené minerály a
vodní kámen na vnitřní straně potrubí a uvnitř zařízení. Během prvních několika týdnů se bude tento vodní kámen
rozpouštět, uvolňovat od potrubí a vycházet z baterií. Tento proces odstraňování vodního kamene je dočasný a
množství se bude stále zmenšovat. Během těchto prvních týdnů, zjistíte:
 Snížená měkkost vody. To bude zřejmé zejména při použití teplé vody. Voda může unášet více než tři zrnka
minerálů na litr mezi změkčovačem NaturSoft a vodovodním kohoutkem, jak proudí přes ohřívač vody a přes
domovní rozvody.
 Minerální bahno ve vodě. Vzhledem k existenci vápencových usazenin, které jsou změkčené a rozpustí se v
rámci efektu technologie NaturSoft, vzniknou malé kousky od velikosti velmi jemného bahna až po kusy větší
než je zrnko písku. Větší kusy mohou být dostatečně velké, aby ucpaly perlátory u vodovodních baterií.
Naplaveniny mohou být viditelné na sprchové hlavice, proto je čistěte jednou týdně po dobu prvních čtyř
týdnů. Vyšší průtoky mohou utrhnout více stávajícího vodního kamene, než v případě nižších průtoků.
Uvolňování vodního kamene bude nejvíce patrné ve vaně, kde jsou větší průtoky a současně teplá voda. Ve
vaně tak můžete vidět mléčnou vodu s pískem a kamínky nebo případné usazeniny nebo železo.
Vodovodní trubka vedoucí k bateriím, které používáte nejčastěji, bude vyčištěna rychleji a bude vám první poskytovat
veškeré výhody, které jste zažili ihned po instalaci; u zřídka používaných rozvodů to bude trvat déle.
Pokud jste měli tradiční změkčovač vody:
Tradiční změkčovač vody mění minerální tvrdost vody (hydrogenuhličitan vápenatý) na rozpuštěnou sůl
(hydrogenuhličitan sodný). Naproti tomu technologie NaturSoft udržuje minerální obsah vody se zdraví prospěšnými
minerály, bez přidání hydrogenuhličitanu sodného. V porovnání s tradičním změkčovačem si můžete všimnout, že:
 Voda nebude cítit tak měkká. Díky absenci vápníku a přítomnosti hydrogenuhličitan sodného je voda cítit
kluzká a slizká. Pro kluzký pocit si můžete přidat do koupele trochu jedlé sody (hydrogenuhličitan sodný).
 Vodní skvrny budou více viditelné. Tradiční změkčovač vody nahradí vápník za sodík. Skvrny z vody, které
zanechá tradiční změkčovač vody, jsou odparem soli, tyto skvrny se stírají velmi snadno a jsou mnohem méně
nápadné než skvrny způsobené minerály. Technologie NaturSoft vede k sníženému vzniku skvrn ve srovnání s
neupravenou vodou, ale naopak vznikají viditelnější skvrny oproti tradičním změkčovačům, které chemicky
změkčují vodu. Minerální skvrny od změkčovače NaturSoft se mnohem lépe čistí než skvrny zanechané
neupravenou tvrdou vodou.
 Srážení mýdla s určitými výrobky. Tím, že NaturSoft ponechává ve vodě užitečné minerály, dokáží s nimi
některá mýdla na olejové bázi (například ze slonoviny) reagovat za vzniku povlaku. Proto může být zlepšení
(oproti tradičnímu změkčovači) při užívání některých čistících a pracích prostředků, jako jsou šampony,
sprchové gely, mýdla, prostředky na nádobí a praní prádla, pouze mírné nebo žádné. Všechny prací prostředky
budou lépe pracovat s upravenou vodou, ale všimnete si, velmi malého zlepšení při použití běžného mýdla
nebo produktů na bázi oleje, protože minerální látky jsou z velké části stále schopny reagovat s tuky v mýdle a
tvořit sraženiny.
 Výskytu minerálního bahna ve vaně. V závislosti na chemickém složení vaší vody, se mohou objevit nějaké
usazeniny vodního kamene ve vašich vodovodních rozvodech.
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Pokud máte myčku:
Obecně platí, že technologie NaturSoft odstraňuje minerální tvrdost z roztoku a formuje mikrokrystaly; to
fyzicky neodstraňuje přírodní minerály z vody. Agresivní chemikálie, zejména kyselé (nízké pH) čisticí prostředky nebo
leštidla, mohou znovu rozpustit tyto krystaly. To může snížit jejich požadovaný účinek. Myčky na nádobí jsou plněny
vodou z rozvodu teplé vody technického zařízení budovy, takže pro prvních několik týdnů, může být tvrdost vody uvnitř
myčky nádobí ještě vyšší, než obvykle. Z obou těchto důvodů, doporučujeme zpočátku přizpůsobit kombinaci a
množství čisticích prostředků a leštidel. Gelové balení v kapslích nabízí skvělou alternativu, protože obsahují
detergenty a leštidla v těch správných množstvích. Tyto kapsle na mytí nádobí mají výborný ohlas od našich zákazníků.
Máte-li skleněné sprchové dveře:
Roky s neupravenou vodou mohly narušit povrch vašeho skla a dovolit mýdlu a minerálům nalepit se na sklo.
Doporučujeme očistit skleněný povrch důkladně odstraňovačem vodního kamene a pak aplikovat několik vrstev
přípravku Rain-X pro utěsnění pórů a poškození na povrchu skla. Rain-X vytváří ochranný film na skleněných plochách,
který odpuzuje vodu. Tento proces vyplní póry ve skle a nechá vodu ze skla odkapávat.

Péče a údržba
Sedimentační předfiltr
Doporučuje se, aby vložka sedimentačního filtru měnila každých 6-9 měsíc v závislosti na množství
přítomných sedimentů v zásobování vodou. V případě, že je systém v pořádku a tlak se zmenšuje, může to být známka,
že přišel čas pro výměnu filtrační vložky. Zkontrolujte sedimentační filtr a případně vyměňte vložku.
Výměna vložky předfiltru

Víčko Předfiltru

Sedimentační Předfiltru
O-kroužek

Modrá nádoba Předfiltru
Usazovací trubka

Obrázek č. 15
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1. Vypněte hlavní přívod vody do sedimentačního předfiltru a zapněte obtok všech nádrží otočením obtokových
ventilů.
2. Pusťte kohoutek s vodou (studená voda) uvnitř domu, aby se snížil tlak.
3. Odšroubujte víčko z modré nádoby předfiltru ve směru hodinových ručiček za pomoci dodaného klíče.
4. Vyjměte stávající vložku předfiltru, kterou zlikvidujte.
5. Vyjměte těsnící O-kroužek a očistěte jeho drážky. Namažte O-kroužek mazivem, například čistým silikonovým
tukem. Vraťte O-kroužek zpět a stiskněte ho dolů do drážky dvěma prsty.
Poznámka: Tento krok je důležitý, aby bylo zajištěno řádné těsnění filtru. Ujistěte se, že O-kroužek sedí v
drážce. Pokud O-kroužek vykazuje poškození, protáhl se, nebo je zvlněný, vyměňte ho za nový.
6. Umístěte novou vložku sedimentačního předfiltru na usazovací trubku uvnitř modré nádoby předfiltru.
7. Našroubujte víčko předfiltru zpět na nádobu předfiltru.
8. Zapněte pozvolna hlavní přívod vody, aby se předfiltr naplnil vodou a dejte obtokové ventily nádrží zpět do
provozní polohy.
9. Zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody.
Carbon filtr
Váš Carbon filtr vyžaduje údržbu a vyčištění po uplynutí doby 5 let. Náhradní náplň a instrukce lze získat on-line na
www.wevoda.cz nebo na telefonním čísle +420 603 225 297 (zákaznický servis).
Čerpadlo pro dávkování roztoku
1. Výměna každých šest měsíců (Sada Kit A - kód P-SDP-A) - 2 O-kroužky a dávkovací píst. Součástí dodávky je jedna
sada Kit A.
2. Výměna každý rok (Sada Kit C - kód P-SDP-C) - 2 O-kroužky, dávkovací píst a hřídel.
Poznámka: Náhradní díly pro výměnu a instrukce lze získat on-line na www.wevoda.cz nebo na telefonním čísle +420
603 225 297 (zákaznický servis).
Nádrž na míchání roztoku (chloru)
1. Zkontrolujte hladinu nádrže na míchání roztoku jednou za měsíc. Nedovolte, aby hladina roztoku v nádrži klesla
pod ¼ z plné nádrže.
2. Naplňte nádrž 2,1 litry bělidla (chlornanu sodného – například Savo) pro domácnost a 130 litry upravené vody
(voda, která je prošla přes filtrační systém). Nasaďte uzávěr.

UPOZORNĚNÍ
Pokud tento filtr/změkčovač systém instalujete do řádu vedeného ze studny nebo vrtu, systém by měl vycházet
z parametrů tlakové nádoby. Nepoužívejte tento systém pro pneumatická nebo hydropneumatická zařízení. Pokud
používáte posilovací čerpadlo, potom instalujte tento systém podle parametrů čerpadla. V případě nejasností volejte
zákaznický servis.
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Možné potíže
Potíž

Řešení

Voda vytéká v horní části nádrže v okolí
hlavy

Možná budete muset otočit hlavou nádrže, abyste ji utáhli. Hlava je
nainstalovaná dotažením rukou, nepřetáhněte moc (jen otočte rukou
na pevno).

Nádrž je nakloněná na jednu stranu, nebo
není ve svislé poloze

V případě, že nádrž není ve svislé poloze, zvedněte nádrž 15 cm a
klepněte s ní na zem, až se nádrž srovná do svislé polohy. Dno nádrže
je kulaté a spodní držák umožňuje nádrži stát svisle.

Nevyrovnaná
nádrž

Držák

Nevyrovnaná
nádrž

Nevyrovnaný
držák

Držák

Tlak vody se snižuje

Doporučuje se měnit vložku předfiltru každých 6-9 měsíců v závislosti
na množství usazenin ve vodě. V případě, že systém je v pořádku a tlak
se zpomaluje, může být čas na výměnu vložky.

Ve vodě se objeví železo

Upravte nastavení na čerpadle pro dávkování roztoku odstraněním
černého klipu otočením nastavení saní o 2 plné otáčky ve směru
hodinových ručiček. Viz obrázek č. 14 na straně 19.
Pokud problém přetrvává, zvyšte frekvenci proplachu o jeden den.

Voda v nádrži je šedá

To je normální u všech filtrů s aktivním uhlím a bude to pomalu
slábnout. Aktivní uhlí v nádrži může mít uvnitř vzduchové kapsy, které
při uvolnění zabarví vodu do šeda. Uhelný prach je neškodný.

Tlak klesá během vyplachování filtru

Vypněte vodu a nechte nádrž asi 30 minut, aby se aktivní uhlí usadilo z
koše uvnitř nádrže. Klesne-li tlak znovu, nechte systém stát 72 hodin.
V náplni aktivního uhlí je vzduch, který se musí z nádrže vypustit. Po
uplynutí 72 hodin, pokračujte ve vyplachování pomalým otevíráním
přívodu vody.
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Záruka

Prodloužená záruka:
Společnost WEVODA s.r.o. zaručuje koncovému uživateli ("zákazník"), že jeho nádrže, ventily, hlava, bypass, kování,
náplně a trubky filtru a změkčovače ("položky") budou bez vad materiálu a zpracování při normálním použití a servisu
po dobu minimálně 5 let od zprovoznění systému. Záruka se nevztahuje na závady nebo poškození v důsledku
zanedbání, zneužití, úpravy, nehody, nesprávného použití, fyzického poškození, jinou kvalitu vody mimo pokyny pro
systém nebo poškození v důsledku požáru, živelných pohrom, nebo zamrznutí. Výše uvedená prodloužená záruka je
podmíněna registrací systému poštou nebo na webových stránkách www.wevoda.cz nejdéle 60 dní po jeho
zprovoznění.
Podmínky kvality vody z vlastního zdroje (studna, vrt): Upravená voda musí být bez sirovodíku (plynu síry/ zápachu
shnilého vejce), oleje nebo vysoké hladiny mědi (> 1,30 mg/l). Cokoliv ovlivní povrch média, sníží jeho účinnost. Pokud
se vyskytuje některý z těchto problémů, měli byste použít předúpravu před použitím této technologie. Prosím,
kontaktujte náš zákaznický servis před zahájením úpravy vody.
Záruka na profesionální vstřikovací čerpadlo Superdos
Společnost WEVODA s.r.o. zaručuje koncovému uživateli ("zákazník"), že motor profesionálního vstřikovacího
čerpadla Superdos (horní polovina jednotky), bude bez vad materiálu a zpracování při normálním používání a údržbě
po dobu 1 roku. Vstřikovací čerpadlo Superdos a jeho nastavení poměru sání (spodní polovina jednotky), bude bez
vad materiálu a zpracování při normálním používání a údržbě po dobu 90 dnů. Potrubí (hadička) vstřikovacího
čerpadla není součástí této záruky.
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Formulář pro registraci prodloužené záruky

Odešlete tento formulář pro registraci záruky poštou nebo navštivte www.wevoda.cz k vyplnění formuláře online.

Vaše jméno
Váš email
na tento email odejde potvrzení o záruce

Váš telefon
Název výrobku
Model
Sériové číslo
serial number

Číslo objednávky
Datum instalace
Místo instalace
PSČ
Stát
Instalační firma
pokud jste si nainstalovali sami, políčko vynechte

Odešlete na adresu:
WEVODA s.r.o.
Ochoz u Brna 324
664 02
Česká republika
nebo elektronicky na email: obchod@wevoda.cz
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Certifikace výrobku

UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte zařízení tam, kde voda není mikrobiologicky bezpečná, nebo v případě vody neznámé kvality bez řádné
dezinfekce před nebo za filtračním systémem / změkčovačem.

NaturSoft - WQA Gold Seal testováno a certifikováno podle NSF / ANSI61 na bezpečnost
materiálu a testováno podle NSF / ANSI 42 na integritu konstrukce

V3007-xx obtokové ventily - WWQA Gold Seal certifikováno podle NSF / ANSI standard
44 na bezpečnost materiálu a integritu konstrukce

US Green Building Council

Certifikováno podle DVGW DW-9191 na účinnost 99,6% v prevenci proti vodnímu kameni
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