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 2         Инструкция CLACK CK

Капак на главатаCK и задвижващо зъбно колело  

Номер Каталожен номер Описание Количество

1 V3692-01GD WS1LP FRONT COVER ASSEMBLY GD 1
2 V3107-01 WS1 MOTOR ASY 1
3 V3106-01 WS1 DRIVE BRACKET & SPRING CLIP 1

4
V3757CK-02BOARD WS1 THRU 2 CK PC BRD REPL

1
V3757EQ-02BOARD WS1 THRU 2 EQ PC BRD REPL

5 V3110 WS1 DRIVE REDUCING GEAR 12X36 3
6 V3109 WS1 DRIVE GEAR COVER 1

Зарядно

V3186 WS1 AC ADAPTER 120V-12V

1
V3186AUS WS1 AC ADAPTER 220-240V-12V AUST
V3186EU WS1 AC ADAPTER 220-240V-12V EU
V3186UK WS1 AC ADAPTER 220-240V-12V UK
V3186-01 WS1 AC ADAPTER CORD ONLY

Заден капак V3690 WS1 LP DRIVE BACK PLATE 1

Схема на свързване за правилна работа On/Off
Релейни клеми на платка PC Реле

RLY 1 бобина -
V + бобина +

RLY 2 бобина-

Тип релеен изход - Два твърдотелни полупроводникови контакта 12VDC 
- N.O. Релеен изходен капацитет - 12VDC @100mA всеки (сумарният ток в 
двете релета не трябва да надвишава 200mA).
Забележка:  Преди инсталиране на външните релета, да се проверят 
монтажните размери на задният капак и на капака на главата.Зарядно AC U.S. Международен

Захранващо напрежение 120 V AC 230V AC
Честота 60 Hz 50 Hz

Изходящо напрежение 12 V AC 12 V AC
Изходяща честота 500 mA 500 mA

Подробните чертежи и номера на 
части са в сервизното ръководство .

6
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Литиева плоска 
батерия 3V модел 

2032.

Правилно 
поставена
 батерия 

Правилно поставена батерия

за поставяне на батерия, да се 
провери посоката на (+) и да се 

натисне 

4

Описанието на 
бутоните е на стр. 6.



Инструкция CLACK CK 3

 Down Flow  регенерация 
Резервоарът се пълни на края 

Up Flow регенерация 
Резервоарът се пълни в началото  

 Down Flow  регенерация 
Резервоарът се пълни на края 

Up Flow регенерация 
Резервоарът се пълни в началото 

Стъпка1:  
Стъпка 2:  
Стъпка 3: 
Стъпка 4: 
Стъпка 5: 
Стъпка 6: 

Backwash (обр. изплакване) 
dn Brine (регенерация) 
Backwash (обр. изплакване)
Rinse (бързо изплакване) 
Fill (пълнене)
End (край)

Стъпка 1: 
Стъпка 2:  
Стъпка 3:  
Стъпка 4:  
Стъпка 5:  
Стъпка 6: 
Стъпка 7: 

Fill (пълнене) 
Softening (омекотяване)
 Backwash(обр. изплакване)
dn Brine (регенерация 
Backwash (обр. изплакване) 
Rinse (бързо изплакване) 
End (край)

Стъпка1:  
Стъпка 2:  
Стъпка 3: 
Стъпка4: 
Стъпка 5: 

UP Brine (регенерация) 
Backwash (обр. изплакване) 
Rinse (бързо изплакване)
Fill (пълнене)
End (край)

Стъпка 1: 
Стъпка 2:  
Стъпка 3:  
Стъпка4:  
Стъпка 5: 
Стъпка 6: 

Fill (пълнене) 
Softening (омекотяване)
UP Brine (регенерация) 
Backwash (обр. изплакване) 
Rinse (бързо изплакване) 
End (край)

Таблица 1: Етапи на регенерация на омекотителя

Главата, оборудвана с водомер, може да бъде настроена за регенерация пообем (Demand Initiated Regeneration - DIR), по време (Time Clock) или 
по обем и време. Регенерация ще започне в зависимост от това, кое събитие настъпи първо.  Това може да бъде след зададен брой дни  (Day 
Override) и обем обработена вода (Volume Capacity)1. Обобщение в таблица 3. Ако главата не е оборудвана с водомер, тя може да бъде 
настроена само за регенерация по време. Настройката за брой дни (Day Override) трябва да бъде зададено желаното число, настройката за 
обем (Volume Capacity) трябва да бъде изключена (Off).

 Down Flow  регенерация 
Резервоарът се пълни на края

Up Flow регенерация 
Резервоарът се пълни в началото

Без регенерант

Стъпка 1:  
Стъпка 2:  
Стъпка 3: 
Стъпка 4: 
Стъпка5: 
Стъпка 6: 

Backwash (обр. изплакване) 
 dn Brine (регенерация) 
Backwash (обратно изплакване) 
Rinse (бързо изплакване)  
Fill (пълнене)
End (край)

Стъпка 1: 
Стъпка 2:  
Стъпка 3:  
Стъпка 4:  
Стъпка 5:  
Стъпка 6: 
Стъпка 7: 

Fill (пълнене) 
Filtering (филтрация) 
Backwash (обр. изплакване)  
dn Brine (регенерация)
Backwash (обр. изплакване) 
Rinse (бързо изплакване)  
End (край)

Стъпка1:  
Стъпка 2:  
Стъпка3: 
Стъпка 4: 
Стъпка 5: 

Backwash (обр. изплакване)  
Rinse (бързо изплакване) 
Backwash (обр. изплакване) 
Rinse (бързо изплакване)  
End (край)

Таблица 2: Етапи на регенерация на филтъра

Табела 3
Настройка за регенерация по време (DIR)и обем

Regen 
Обем
(DIR)

Реген.
Време Резервен обем Омекотител

Филтър Настройки2

С регенерант Само обр. изплакв
(без регенерант)

Брой дни до рег. 
(Days to REGEN)

Обем
(Volume Capacity)

Да Автоматично изчисляване Да Изключено (Off) Auto

Да
По желание, да се въведе ръчно 
стойност, която е по-малка от 
очаквания капацитет на системата

Да Да Да Изключено (Off) Произв. число

Да Да Автоматично изчисляване Да Произв. число Auto

Да Да
По желание, да се въведе ръчно 
стойност, която е по-малка от 
очаквания капацитет на системата

Да Да Да Произв.число Произв. число

Да Няма Да Да Да Произв. число Изключено (Off)

За омекотители с регенерация по обем (DIR) има две опции за настройка на капацитета. С настройката AUTO, капацитетът се изчислява автоматично 
и резервният капацитет се изчислява на базата на историческо потребление на вода. Втората опция е ръчно въвеждане на определен капацитет. 
След това резервният обем е зададен на нула по подразбиране, освен ако конкретна стойност не е въведена ръчно.

Уникална характеристика на този контролер е възможността да показва действителната консумация на вода за последните 63 дни. Първоначално 
стойностите  се изписват  „----“ - това означава, че стойността е неизвестна. С течение на дните стойностите се съхраняват в кубически метри, които 
са били използвани в този ден. Изчисляването за даденият ден започва от момента на регенерацията. Ако не е зададено фиксирано време за 
регенерация, то започва в 12 ч. Дните се номерират обратно, т.е. ден 1 е вчера, ден 2 е завчера и т.н.
Друга уникална функция е изчисляването на резервния обем. Тази функция е активна, ако контролерът е настроен като омекотител с регенерация 
по обем или по обем и време. Текущата стойност на резервния обем непрекъснато се сравнява с обема, оставащ до регенерирането. Тази функция 
има приоритет пред фиксиран брой дни между регенерациите. Регенерирането ще се извърши, ако текущият резервен обем е по-малък от 
оставащия капацитет до регенерация. Текущият резервен обем се изчислява въз основа на прогнозния резервен обем, коригиран с действителното 
потребление.
Прогнозният резервен обем се изчислява поотделно за всеки ден от седмицата. Това е максимумалното потребление на вода за този ден от 
седмицата от последните три (по-големи от 0,08 м3 / 24 часа) записани в паметта на контролера.
1 Описанието на настройките за Брой дни и Капацитет е в процедурите на инсталатора и въвеждане на зададени данни.
2 Настройката за брой дни до регенерация и капацитет не могат да бъдат изключени едновременно.

Обща информация

Контролерът предлага следните процедури за програмиране, за да се приспособи към нуждите на конкретна система:

(OEM Cycle Sequence)
(OEM Softener System Setup)
(OEM Filter System Setup)
(Installer Display Settings)
(User Display Settings)
(Diagnostics)

- Основна процедура за програмиране
- Въвеждане на данни – Омекотител
- Въвеждане на данни – Филтър
- Дисплей на монтажника
- Дисплей на потребителя
- Диагностика
- История (Valve History)

Таблиците 1 i 2 показват примерни системни настройки на програматора като омекотител и филтър.

www.pavirani.com
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След задаване на основното програмиране, останалите настройки могат да бъдат въвеждани в произволен ред. 

За блокиране на достъпа до Диагностика, История, промени в настройките (с изключение на твърдост, брой дни за принудителна 
регенерация, часове на регенерация и текущото време),  последователно да се натиснат бутоните: ▼, NEXT, ▲, CLOCK.  Същата 
последователност от бутони ще отключи достъпа до настройките.

По време на работа на системата, дисплеят показва следните данни: текущо време, обем или брой дни, оставащи до регенерация, 
текущ дебит.
Ако по време на настройките, в продължение на 5 минути не бъде натиснат нито един бутон,  дисплеят ще се върне в режим на 
работа, а направените до този момент промени ще бъдат запаматени от контролера.
За  бързо излизане от всяка процедура по време на програмиране да се натисне CLOCK. Контролерът ще запамети въведените 
преди това настройки.

ВНИМАНИЕ: Всичките настройки и запаметените стойности могат да бъдат нулирани. За нулиране, едновременно за 3 секунди  да 
се натиснат бутоните NEXT и ▼,  след смяна на дисплея, едновременно за 3 секунди да се натиснат бутоните ▲ и ▼. Всичките 
настройки и запаметените стойности ще бъдат нулирани и контролерът ще показва потребителски дисплей.
Ако контролерът е настроен на отложена или смесена регенерация, е възможно в рамките на 24 часа да се извършат две 
регенерации и връщане към предварително зададената процедура за регенерация. За да извършване на  двойна регенерация:

1. веднъж да се натисне REGEN (на дисплея ше се появи пулсиращ надпис ”REGEN TODAY”)
2. за 3 секунди да се натисне REGEN за да започне незабавна регенерация. 

След завършване на незабавната регенерация, системата ще се регенерира още веднъж в същия ден в зададеният за отложена 
регенерация час.

За двойната глава (1.0T) е възможно активният резервоар да бъде пропуснат (без да се задейства регенерация) чрез натискане и 
задържане  за 3 секунди на бутоните CLOCK и ▲. След смяна на резервоарите всички данни за капацитета или броя на дните се 
запазват до следващата регенерация. 

Преди настройката на контролера за  DownFlow регенерация, да се провери дали е приложен правилният корпус на главата,  
главно и регенеративно бутала, уплътненията и дали инжекторът и тапата на инжектора са в правилната позиция. Подробни 
чертежи и номера на части могат да бъдат намерени в сервизното ръководство.
Пропорционална регенерация. Ако системата е настроена за DownFlow регенерация с пълнене на резервоара за сол с вода в 
началото на регенерация, тогава  допълнително  може да се избере пропорционална регенерация.

Тази стъпка ще се появи между  7S и 8S ако е избрана DownFlow регенерация с 
пълнене на резервоара за сол с вода в началото. Възможно е да бъде избрано:

•  NORMAL FILL - В резервоара винаги се налива един и същ обем вода. 
•  PROPORTIONAL FILL - Времето за наливане (обемът вода, налята в резервоара) ще се 
изчислява всеки път, при което действителната консумация на вода ще се разделя на 
общия капацитет на омекотителя и ще се умножава по максималното време за наливане.
Да се натисне NEXT за преминаване към следващата стъпка, или REGEN за връщане към 
предишната стъпка.

Контрол на подсветката

Контролерът има функции за пестене на енергия чрез автоматично изключване на фоновото осветление на екрана 
след 5 минути от последната активност.  При всяко натискане на бутона екранът ще светва за 5 минути.  Тази функция 
е включена по подразбиране.
Основният бутон за подсветка се намира в долната дясна част на платката. Този бутон управлява функциите за 
осветяване на бутоните и функцията за скрийнсейвър. Когато осветлението на бутоните е изключено, натискането и 
задържането на този бутон за около 5 секунди ще освети клавишите и ще изключи функцията за скрийнсейвър (на 
дисплея ще се покаже „ENERGY SAVER OFF“). Ако бутонът се пусне преди да се появи съобщението, подсветката на 
екрана и бутоните ще изгасне 5 минути след последното действие.

www.pavirani.com
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СТЪПКА 1CS

Основни настройки

В основната процедура за програмиране могат да се зададат до 9 
цикъла на регенерация в произволен ред.
При настройките (OEM Softener/Filter System Setup) може да се 
програмира времетраене на всеки от циклите. Последният цикъл на 
регенерация трябва да бъде END. Циклите SOFTENING или FILTERING 
трябва да се използват само , когато основното регенериране се 
предшества от етапа на пълнене на резервоара за сол или друг 
регенерант FILL. 

Следващият пример за програмиране показва цикли на регенерация, при които първата стъпка е обратно промиване 
(BACKWASH), следващата – промиване със солев разтвор (dn BRINE), бързо изплакване (RINSE) и пълене (FILL).

СТЪПКА 1CS 
Основната процедура за програмиране се стартира чрез:

1.  Едновременно натискане и задържане за 3 сек. (до промяна на информацията на дисплея)на 
бутоните  NEXT и ▼ .

2. Горната процедура да се повтори. 

ВНИМАНИЕ: Ако на дисплея не се показва информацията от схемата в стъпката 2CS, това означава, че 
блокировката за достъп до основните настройки е включена. За деактивиране, последователно да се 
натиснат: ▼, NEXT, ▲, CLOCK. По същия начин блокировката се включва отново.

СТЪПКА 2CS
С бутоните ▼ и ▲ да се избере:

-  1.0 за глава 1”
-  1.25 за глава 1,25”
-  1.5 за глава 1.5”
-  2.0 за глава 2”
-  1.0T за глава Twin 1”
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за завършване. 

СТЪПКА 3CS
Ако в предишната стъпка е избрано 2.0, на екрана ще се появи опция за избор на 
размер на водомера. Достъпни опции: 1.5, 2.0 или 3.0
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към 
предишната стъпка.

СТЪПКА 2CS

Възможни цикли на регенерация

BACKWASH
 обратно изплакване

DN BRINE 
- Down Flow
регенерация

FILL
- пълнене

END
крайRINSE

бързо изплакване
UP BRINE
- Up Flow 
регенерация

SOFTENING или 
FILTERING
работа

СТЪПКА 3CS

www.pavirani.com



 6         Инструкция CLACK CK

СТЪПКА 4CS
С бутоните  ▼ и ▲ да се избере режим на работа:
• алтернативна работа
• работа със спирателен кран NHBP
• работа с превключване на източника на вода по време на регенерация
•  работа със системния контролер Clack.
Да се избере  OFF ако няма да се използва нито един от горните режими. 

В горните режими на работа трябва да се използват само вентилите Clack NHBP или MAV. 
Клапаните NHBP (1” или 1.25”  V3070FF или V3070FM) не са пригодени за алтернативна работа нито  
за превключване на източника на вода по време на регенерация.

Настройки на контролера за алтернативна работа:

Двете глави да се свържат с комуникационния кабел ( описан като  “COMM CABLE”) и 
водомери (описани като “METER”).

Настройки

Основни 
настройки СТЪПКА  

4CS

Да се избере “VALVE A”
Изходът на главата да се свърже с 

порт A на клапана MAV. 
Захранващият кабел на клапана MAV 
да се свърже с “DRIVE” на платката PC. 

Да се избере“VALVE B”
Изходът на главата да се 

свърже с порт  B на клапана 
MAV. 

Въвеждане на
зададени 
стойности
Омекотител  

СТЪПКА 
7S

Да се избере  Капацитет 
на системата

Да се избере  Капацитет на 
системата

СТЪПКА 
8S Да се избере “AUTO” Да се избере“AUTO”

СТЪПКА 
9S

Да се избере “IMMEDIATE REGEN” Да се избере “IMMEDIATE REGEN”

Екран на 
монтажника

СТЪПКА 
5I Да се избере “OFF” Да се избере “OFF”

СТЪПКА 4CS

Ако в стъпката  7F контролерът е 
програмиран като филтър, да се 
въведе Капацитет на системата  
(м3), в стъпката 8F да се избере
“IMMEDIATE REGEN”, а в стъпката 3I 
да се избере “OFF”

За системи, работещи с редуващи се с WS1, WS1.25 или WS1.5 глави е въведена опция за забавяне  
на последните две цикли на регенерация : бързо изплакване (Rinse) и пълнене на резервоара с 
регенерант (Fill). Тази функция разделя регенерацията на две фази. Първата се състои от
всички цикли, с изключение на изплакване (Rinse ) и пълнене (Fill) и се извършва веднага след 
началото на регенерацията. След края на първата фаза главата ще премине в режим на готовност и 
на екрана ще се покаже  “Delayed Rinse + Fill Pending”.  Когато капацитетът на работещия в момента 
резервоар спадне до 10%, ще започне втората фаза на регенерация. Стъпките за изплакване 
(Rinse ) и пълнене (Fill)  ще бъдат изпълнени и главата отново ще премине в състояние на готовност  
до момента на превключване между колоните и навлизане в работен режим .

За системи работещи в алтернативен режим с глави WS2, след стъпката 4CS ще се появи 
допълнителен акран, който позволява да се нагласи време за допълнително изплакване на смола  
(Rinse) преди превключване към работен режим на изчакваща колона. 

Głowice WS1, WS1.25 
i WS1.5

Głowice WS2 
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Инструкция CLACK  CK  7

Прибран щифт 

Работи главата  “A”

Изваден щифт  

Работи главата   “B”

ВНИМАНИЕ:
•  Работа в алтернативен режим позволява смесена регенерация (по обем и време). Регенерация ще се извършва въз основа на 

потреблението на вода или, ако потреблението е ниско,  броя на дните между регенерации. 
• Работа в алтернативен режим позволява също регенерация по време. Регенерация ще се извършва въз основа на броя на дните 

между регенерации. Дните до регенерация ще се броят само за текущо работеща глава. Изчакващата глава ще брои дните само 
за диагностика.

• Работа в алтернативен режим позволява също отложена регенерация, по обем.  Превключване между колоните ще настъпва 
веднага след нулиране на водомера, а регенерация на колоната с изтощена смола ще започва в заданеото време. 

Настройки на контролера със спирателен клапан NHBP:
За работа в този режим да се избере  „NO HARD BYP  ASS”. Преди настройките, кабелът захранващ 
клапан  NHBP или MAV да се свърже с  ”MAV MTR” на платката. Ако се използва само клапанът MAV 
механично да се затапи портът A, а изходът на главата да се свърже с порт B. 
В този режим клапанът MAV ще се затвори преди първият цикък на регенерация, който е 
различен от  FILL, SOFTENING или FILTERING и ще се отвори след последния цикъл  (различен от  
FILL).
ВНИМАНИЕ: Ако по време на регенерация на дисплея се появи съобщение за грешка (ERROR) 
клапанът  NHBP/MAV ще остане затворен до отстраняване на повреда и/или  нулиране на платката 
PC.

Настройки на контролера за работа с превключване на източника на вода по време на 
регенерация:
За работа в този режим да се избере  „SEPARATE SOURCE”. Преди настройките, кабелът захранващ 
клапан  MAV да се свърже с  ”MAV MTR” на платката PC.  Портът C на клапана MAV да се свърже с 
входа на главата, портът A да се свърже с източника на вода за регенерация, портът B да се 
свърже с входа на необработена вода.
В този режим клапанът MAV ще остане затворен преди първият цикъл на регенерация и ще се 
отвори след последния цикъл. 
ВНИМАНИЕ: Ако по време на регенерация на дисплея се появи съобщение за грешка (ERROR) 
клапанът MAV ще остави затворен порт  B и отворен порт  A, отстраняване на повреда и/или  
нулиране на платката PC.

Настройки на контролера за работа със Системен Контролер  Clack:
За работа в този режим да се избере „SYSTEM CONTROLLER“ за свързване на главата с Контролера  
Clack. За връзка между главата и контролера се използва трижилен комуникационен кабел. Преди 
програмиране, към конектора ”MAV” на платкатаPC,  да се свърже захранващия  NHBP кабел:

- за глави WS1 и WS1.25 -клапан NHBP V3070FF или V3070FM
- за глави WS1.5 i WS2 - клапан NHBP V3097/BSPT или V3098/ BSPT
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към 
предишната стъпка. 
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 8         Инструкция CLACK CK

СТЪПКА 5CS СТЪПКА 5CS

С бутоните  ▼ и ▲ да се избере режим на работа на допълнителен клапан  MAV:

• TIME - превключване на клапана MAV след определено време от началото на регенерацията, за 
определен период от време, независимо от текущия цикъл на регенерация
•  SEPARATE SOURCE - превключване на клапана MAV преди началото на регенерация, за 
времетраене на регенерация:
Да се избере OFF ако никой от горните режими няма да бъде използван. 

При гореупоменатите режими на работа да се използват само клапаните Clack MAV. 
Клапаните NHBP (1” или 1.25” V3070FF или V3070FM) не са пригодени за работа в тези 
режими.
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към 
предишната стъпка.

Екран когато е избран режим
 TIME

Екран когато е избран режим 
SEPARATE SOURCE
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СТЪПКА 6CS СТЪПКА 6CS
С бутоните ▼ и ▲ да се избере вид реакция на външен сигнал. Изборът на опциите по-долу е 
приложим само ако е предвидено задействане с външен електрически сигнал, с минимална 
продължителност  2 минути, на  контакта „DP SWITCH” на платката PC .

Да се избере OFF ако нито една от опциите няма да бъде използвана.

ВНИМАНИЕ:  За да работи тази функция в алтернативен режим на работа, е необходим 
сигналът, който идва към всяка глава поотделно. Не е възможно да се използва входящият 
сигнал към една от главите за управление на другата глава. В алтернативен режим на работа 
сигналът се игнорира от главите, които са  в регенерация или в режим на готовност.

IMMED REG – Незабавна регенерация. В алтернативен режим на работа ще настъпи незабавно 
превключване на клапана MAV и започване на регенерация от главата, към която едостигнал 
от сигналът.
Внимание: За главите WS1, WS1.25 i WS1.5 опцията за двуфазна регенерация няма да бъде 
достъпна.

DELAY REG – Отложена регенерация. В алтернативен режим на работа на екрана ще се появи 
“REGEN TODAY”, но превключване на клапана MAV и започване на регенерация ще настъпи в 
зададеният час.

Внимание: За главите WS1, WS1.25 i WS1.5 опцията за двуфазна регенерация няма да бъде 
достъпна.

HOLD REG – Предотвратяване на стартиране на регенерация, докато сигналът е активен. В 
алтернативен режим на работа сигналът ще попречи на клапана MAV  да превключи и да 
започне регенерация, когато едната от колоните  е изтощена.
Внимание: За главите WS1, WS1.25 i WS1.5 е достъпна едновременна двуфазна регенерация.

Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към 
предишната стъпка.

СТЪПКА 7CS
С бутоните ▼ и ▲ да се изберат единиците за твърдост на водата, които ще се използват за 
изчисляване на капацитета и последващи процедури за програмиране.
PPM (=мг/ л)  
FH - френски градуси
dH - немски градуси
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към 
предишната стъпка.

СТЪПКА 7CS
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СТЪПКА10CS

СТЪПКА11CS

СТЪПКА 10CS
С бутоните ▼ и ▲ да се избере трети цикъл на регенерация - в този пример това е бързо 
изплакване (RINSE).  Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за 
връщане към предишната стъпка.

СТЪПКА 11CS
С бутоните ▼ и ▲ да се избере четвърти цикъл на регенерация - в този пример това е пълнене 
с вода на резервоара със сол или друг регенерант (FILL).
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към 
предишната стъпка.

СТЪПКА 12CS
С бутоните▼ и ▲ да се избере пети цикъл на регенерация - в този пример това е край на 
регенерация (END). Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за 
връщане към предишната стъпка.

СТЪПКА12CS

СТЪПКА 9CS СТЪПКА 9CS

С бутоните ▼ и ▲ да се избере втори цикъл на регенерация - в този пример това е промиване със 
солев разтвор Down Flow (REGENERANT DRAW DN).
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към предишната 
стъпка.

СТЪПКА 8CS
С бутоните ▼ и ▲ да се избере първи цикъл на регенерация - в този пример това обратно 
промиване (BACKWASH).
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към 
предишната стъпка.

СТЪПКА 8CS

ВРЪЩАНЕ КЪМ ДИСПЛЕЙ 
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Последна стъпка в тази процедура

Ако в стъпката 2CS е било избрано 1.5, и един от циклите на регенерация е пълнене на резервоара с регенерант (FILL) 
на дисплея ще се появи допълнителна опция за избор на единица на пълнене (може да се изберат минути или 
килограми).

www.pavirani.com



Инструкция CLACK  CK  11
Въвеждане на данни - Омекотител 

В тази процедура се въвежда време на всеки цикъл, който е бил избран в основните настройки, и други работни 
параметри на системата. Таблицата показва наличните цикли на регенериране и допустимите диапазони на 

стойности.

Цикъл Единици Диапазон
Backwash (обратно промиване) минути 1 - 120
Rinse (бързо изплакване) минути 1 - 120
Regenerant DRAW DN (Down Flow регенерация и бавно промиване) минути 1 - 180
Regenerant DRAW UP (Up Flow регенарация и бавно промиване) минути 1 - 180
Fill (nпълнене) за всички глави освен WS2 кг (сол) 0.05 - 100
Fill (пълнене) за главата WS2 или WS1.5 ако са били избрани минути минути 0.1 - 99
Service (работа - омекотяване/филтрация) минути 1 - 480

СТЪПКА1S 

СТЪПКА2S

СТЪПКА3S

СТЪПКА 4S

СТЪПКА 5S

       СТЪПКА 1S 
 Процедурата за въвеждане на времетраене на циклите на регенерация се стартира с едновременно 
натискане и задържане за 3 сек. на бутоните  NEXT и  ▼ до промяна на информацията на дисплея.

ВНИМАНИЕ:  Ако на дисплея не се показва информацията от схемата в следващата стъпка, това означава, че 
блокировката за достъп до основните настройки е включена. За деактивиране, последователно да се 
натиснат: ▼,  NEXT, ▲,  CLOCK. По същия начин блокировката се включва отново.

СТЪПКА 2S
С бутоните  ▼ и ▲ да се избере SOFTENING.
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за завършване.

СТЪПКА 3S
С бутоните ▼ и  ▲ да се избере времетраене на първия цикъл на регенерация, в този пример това е 
обратно промиване (BACKWASH).
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към предишната 
стъпка.

СТЪПКА 4S
С бутоните ▼ и ▲ да се избере времетраене на втория цикъл на регенерация, в този пример това е  
промиване със солев разтъвор - възстановяване на смолата (DRAW DN).
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към предишната стъпка.

СТЪПКА 5S
С бутоните ▼ и ▲ да се избере времетраене на третия цикъл на регенерация, в този пример това е бързо 
изплакване (RINSE).
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към предишната стъпка.

Ако е била избрана Up Flow регенерация, с пълнене на резервоара за сол в началото, след стъпката 7S ще се появи 
допълнителен екран за пропорционална регенерация.

Понеже за последния цикъл (END - край) не е обвързан нито един параметър, тази стъпка няма да се появи в тези 
настройки.
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СТЪПКА 6S СТЪПКА 6S
С бутоните ▼ и ▲ да се въведе количество кг сол в четвъртия цикъл на регенерация, в този пример 
това е пълнене (FILL). 
Ако в стъпката 2CS е било избрано  2.0, в тази стъпка се задават минути.
Ако в стъпката 2CS е било избрано 1.5, тогава в последната стъпка от основната процедура за 
програмиране избираме дали да въведем времето в минути или броя на килограмите в тази стъпка.
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към предишната 
стъпка.

СТЪПКА 7S

СТЪПКА 8S

СТЪПКА 7S
С бутоните ▼ и ▲ да се въведе Капацитет на системата, 
съгласно приложената таблица. 
Капацитетът трябва да е резултат от зададените в предишната 
стъпка количеството смола и дозата сол за регенерация. Тази 
стойност ще се използва от контролера за изчисляване на 
обема между регенерациите. Да се натисне  NEXT за 
преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане 
към предишната стъпка.

СТЪПКА 8S
С бутоните ▼ и ▲ да се въведе Капацитет на системата 
избирайки:

• “AUTO” - капацитетът ще бъде изчислен автоматично
• “OFF” - регенерация ще започне съгласно зададеният брой дни (Стъпка 3I)
•  число - регенерация ще започне след зададеният обем обработена вода (м 3) 
Стъпката 2I  (настройка за твърдост на вода) няма да се появи на екрана ако е било избрано “OFF”  или число.
Автоматично ще бъде избрана регенерация (“DELEYED”), ако е било избрано “OFF” и стъпката 9S (настройка 
за вид регенерация) няма да се появи.
Да се провери в приложената таблица дали е избрана правилна конфигурация.
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към предишната стъпка.

СТЪПКА 9S
СТЪПКА  9S
С бутоните ▼ и ▲ да се зададе вид регенерация, възможен избор:

• “DELAYED REGEN” - отложена регенерация в предварително зададено време
• “IMMEDIATE REGEN” - незабавна регенерация, след изчерпване на капацитета на омекотителя
• “BOTH” - смесена регенерация. Регенерация ще започне в зависимост от това, кое условие ще бъде първо 
изпълнено

първо:
— в зададено време - ако капацитетът на омекотителя спадне под Резервния обем или изтече 
зададеният брой дни между регенерации
— след  10 минути без воден поток - ако капацитетът на омекотителя е изчерпан

 Отложената регенерация е по подразбиране, ако в стъпката  4CS е избрано  “VALVE A” или “VALVE B”, 
(“DELAYED REGEN”) и смесената регенерация  (“BOTH”) не е достъпна.
Незабавната регенерация е по подразбиране, ако в стъпката  2CS е било избрано “1.0T”  (“IMMEDIATE 
REGEN”) и смесената регенерация  (“BOTH”) не е достъпна.
Тази стъпка няма да се появи ако в стъпката 8S е било избрано “OFF” или в стъпката  4CS е било избрано 
“SYSTEM CONTROLLER”. В таблицата за настройки да се провери дали е избрана правилна конфигурация.
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към предишната 
стъпка.

СТЪПКА 10S
С бутоните▼ и ▲ да се въведете начин за активиране на първото реле (превключвател):

•  REGEN TIME - Релето се активира след определено време от началото на регенерацията и се 
деактивира след изтичане на зададеното време. Началото на регенерацията в този случай е първият 
цикъл - обратно промиване (Backwash) или промиване със солев разтвор (UP/DN Brine)
• VOLUME - Релето се активира след измерване на определен обем вода в работен режим и се 
дезактивира след зададеното време или след спиране на водния поток (в зависимост кое настъпи 
първо)
•  REGEN VOLUME - Релето се активира след измерване на определен обем вода в режим на работа и 
регенерация и се деактивира след зададеното време или след спиране на водния поток (което от двете 
настъпи първо)
•  OFF - Релето няма да се активира и стъпките 11S и 12S няма да се покажат.
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към предишната 
стъпка.

СТЪПКА10S

Единица 
за твърдост Единица Диапазон

Стойност
по 

подразбиране 

PPM кг 0.10-200 1.50

°fH м³ 1-6000 160 м³

°dH м³ 1-6000 80 м³

www.pavirani.com
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KROK 11S
СТЪПКА 11S
С бутоните ▼ и ▲ да се избере Време или Обем от началото на регенерация, след което да се 
активира първото реле:

• Време за активиране (Relay Actuation Time) - диапазон от  0 до 500  минути
•  Обем за активиране  (Relay Actuation Volume) - диапазон от  1 до 200 литра
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към 
предишната стъпка.

СТЪПКА12S

СТЪПКА13S

СТЪПКА14S

СТЪПКА15S

СТЪПКА 12S
С бутоните ▼ и ▲ да се въведе продължителността на активиране на първото реле в диапазона 0:01 до 
500:00 минути.   Да  се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към 
предишната стъпка.

СТЪПКА 13S
С бутоните ▼ и ▲ да се въведе метод за активиране на второто реле. Възможни са същите опции като в 
стъпка 10S,  с допълнителната опция за активиране при възникване на грешка в главата и 
деактивиране след отстраняване на грешката („ERROR MONITOR”).  Ако е било избрано  “OFF” - Релето 
няма да се активира и стъпките 14S и 15S няма да се покажат.
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към предишната 
стъпка.

СТЪПКА 14S
С бутоните ▼ и ▲ да се въведе Време или Обем от началото на регенерация, след което да се активира 
второто реле. Възможни са същите опции като в стъпката 11S.
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към предишната 
стъпка.

СТЪПКА 15S
С бутоните ▼ и ▲ да се въведе продължителността на активиране на второто реле в диапазона 0:01 до 
500:00 минути .  Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към 
предишната стъпка.

СТЪПКА 16S
С бутоните ▼ и ▲ да се въведе метод за активиране на Сервизна аларма. Достъпни са опции за 
активиране след определено време, обем (м 3), време и обем („BOTH”) или изключване на тази функция 
(„OFF”). 
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка и задаване на избраната стойност  (или 
завършване ако е било избрано  OFF),или REGEN за връщане към предишната стъпка.

СТЪПКА16S

ВРЪЩАНЕ КЪМ ДИСПЛЕЙ 
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

www.pavirani.com



14         Инструкция CLACK CK

Таблица с настройки
За филтри да се използват само затъмнените полета.

Капацитет Вид регенераяция Брой дни Резултат3

AUTO DELAYED REGEN OFF
Автоматично изчисляване на резервен обем.
Регенерирация ще започне в зададеното време, когато капацитетът на 
омекотителя падне под резервния обем.

AUTO DELAYED REGEN Число

Автоматично изчисляване на резервен обем.
Регенерирация ще започне в зададеното време когато Капацитетът падне 
под Резервен обем  или зададеният брой дни между регенерации е  изминал.

Liczba DELAYED REGEN OFF
Няма автоматично изчисляване на резервен обем.
Регенерирация ще започне в зададеното време, когато капацитетът се изчерпи.

OFF DELAYED REGEN Число
Няма автоматично изчисляване на резервен обем.
Регенерирация ще започне в зададеното време  когато е изминал зададеният 
брой дни между регенерации.

Liczba DELAYED REGEN Число
Няма автоматично изчисляване на резервен обем.
Регенерирация ще започне в зададеното времекогато капацитетът се изчерпи 
или  зададеният брой дни между регенерации е  изминал.

AUTO IMMEDIATE
REGEN OFF

Няма автоматично изчисляване на резервен обем. Регенерация ще започне 
незабавно след изчерпване на Капацитета на омекотителя. Дисплеят, позволяващ 
задаване на време за регенерирация, няма да се появи.

Liczba IMMEDIATE
REGEN OFF

Няма автоматично изчисляване на резервен обем. Регенерация ще започне 
незабавно след изчерпване на Капацитета на омекотителя. Дисплеят, позволяващ 
задаване на време за регенерирация, няма да се появи.

AUTO BOTH OFF

Автоматично изчисляване на резервен обем. 
Регенерирация ще започне в зададеното време когато капацитетът на 
омекотителя падне под резервния обем или 10 минути без воден поток след 
изчерпване на Капацитета на омекотителя. 

AUTO BOTH Число

Автоматично изчисляване на резервен обем.
Регенерирация ще започне в зададеното време, когато капацитетът на 
омекотителя падне под резервния обем  или зададеният брой дни между 
регенерации е  изминал или 10 минути без воден поток след изчерпване на 
Капацитета на омекотителя. 

Liczba BOTH Число

Няма автоматично изчисляване на резервен обем.
Регенерирация ще започне в зададеното време когато зададеният брой дни 
между регенерации е  изминал или 10 минути без воден поток след 
изчерпване на Капацитета на омекотителя. 

3

Резервният обем се изчислява на базата на историческо потребление на вода. 

Тази функция не е налична при алтернативен режим на работа  или двойна 

глава.
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Въвеждане на данни - Филтър

В тази процедура се въвежда време на всеки цикъл, който е бил избран в основните настройки, и други работни 
параметри на системата. Таблицата показва наличните цикли на регенериране и допустимите диапазони на 

стойности.

Понеже с последния цикъл (END - край) не е обвързан нито един параметър, тази стъпка няма да се появи в 
тези настройки.

СТЪПКА1F

СТЪПКА 2F

СТЪПКА3F

СТЪПКА 4F

СТЪПКА5F

СТЪПКА 1F
Процедурата за въвеждане на времетраене на циклите на регенерация се стартира с едновременно 
натискане и задържане за 3 сек. на бутоните NEXT и  ▼ до промяна на информацията на дисплея.

 ВНИМАНИЕ:  Ако на дисплея не се показва информацията от схемата в следващата стъпка, това 
означава, че блокировката за достъп до основните настройки е включена. За деактивиране, 
последователно да се натиснат: ▼, NEXT, ▲, CLOCK. По същия начин блокировката се включва 
отново.

СТЪПКА 2F
С бутоните ▼ и ▲ да се избере FILTERING.
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за завършване .

СТЪПКА 3F
С бутоните ▼  и ▲ да се въведе времетраене на първия цикъл на регенерация - в този пример това е 
обратно промиване  (BACKWASH).
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към предишната 
стъпка.

СТЪПКА 4F
С бутоните ▼ и ▲ да се въведе времетраене на втория цикъл на регенерация - в този пример това е 
Down Flow регенерация и бавно промиване (DRAW DN).
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към предишната 
стъпка.

СТЪПКА 5F
С бутоните ▼ и ▲ да се въведе времетраене на третия цикъл на регенерация - в този пример това е 
бързо изплакване (RINSE).
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към предишната 
стъпка.

Стъпка Единици Диапазон
Backwash (обратно промиване) минути 1 - 120
Rinse (бързо изплакване) минути 1 - 120
Regenerant DRAW DN (Down Flow регенерация и бавно промиване) минути 1 - 180
Fill(пълнене на резервоара за регенерант) за всички глави освен WS2 литри 0.2 - 76
Fill (пълнене на резервоара за регенерант) за главата WS2 минути 0.1 - 99
Service (работа) минути 1 - 480

        Инструкция CLACK CK
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СТЪПКА6F СТЪПКА 6F
С бутоните ▼ и ▲ да се въведе количество вода в четвъртия цикъл на рехгенерация - в този 
пример това е пълнене на резервоара с регенерант (FILL). 
Ако в стъпката  2CS е било избрано 2.0, в тази стъпка задаваме време в минути.
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към предишната 
стъпка.

СТЪПКА 7F
С бутоните ▼ и ▲ да се въведе Капацитет:
• “OFF” - регенерация ще започне съгласно зададеният брой дни (Стъпка 3I)
• число - регенерацията ще започне след зададеният обем обработена вода (м 3)  Да се 
провери в приложената таблица дали е избрана правилна конфигурация.
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към 
предишната стъпка.

СТЪПКА7F

СТЪПКА 8F
С бутоните▼ и ▲ да се зададе вид регенерация, възможен избор:

• “DELAYED REGEN” - отложена регенерация в предварително зададено време
• “IMMEDIATE REGEN” - - незабавна регенерация, след изчерпване на капацитета на омекотителя
• “BOTH” - смесена регенерация. Регенерация ще започне в зависимост от това, кое условие ще бъде 
първо изпълнено 

първо:
— в зададено време - ако капацитетът  спадне под Резервния обем или изтече зададеният брой дни 
между регенерации
— след 10 минути без воден поток - ако капацитетът е изчерпан

СТЪПКА8F

Отложената регенерация (“DELAYED REGEN”) е по подразбиране ако в стъпката  4CS е било избрано 
“VALVE A” или  “VALVE B”  , смесена регенерация   (“BOTH”) няма да е достъпна.
Незабавната регенерация (“IMMEDIATE REGEN”) е по подразбиране, ако в стъпката 2CS е било 
избрано “1.0T” , смесена регенерация  (“BOTH”) няма да е достъпна.
Тази стъпка няма да се покаже, ако в стъпката  7F е било избрано “OFF” или в стъпката  4CS е било 
избрано “SYSTEM CONTROLLER”. В таблицата за настройки да се провери дали е избрана правилна 
конфигурация.
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към предишната 
стъпка.

СТЪПКА 9F
С бутоните ▼  и ▲        да се въведете начин за активиране на първото реле (превключвател):

•  REGEN TIME - Релето се активира след определено време от началото на регенерацията и се 
деактивира след изтичане на зададеното време. Началото на регенерацията в този случай е първият 
цикъл - обратно промиване (Backwash)  или промиване със солев разтвор/регенерант (UP/DN Brine)
• VOLUME - Релето се активира след измерване на определен обем вода в работен режим  и се 
дезактивира след зададеното време или след спиране на водния поток (в зависимост кое настъпи 
първо)
•  REGEN VOLUME - Релето се активира след измерване на определен обем вода в режим на работа и 
регенерация и се деактивира след зададеното време или след спиране на водния поток (което от 
двете настъпи първо)
•  OFF - Релето няма да се активира и стъпките 10F и 11F няма да се покажат.
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към предишната 
стъпка. 

СТЪПКА9F

        Инструкция CLACK CK
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СТЪПКА 10F
С бутоните ▼ и ▲ да се избере Време или Обем от началото на регенерация, след което да се 
активира първото реле:
• Време за активиране  (Relay Actuation Time) - диапазон от  0 до 500 minut
•  Обем за активиране  (Relay Actuation Volume) - диапазон от 1 до 200 litrów
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към 
предишната стъпка.

СТЪПКА10F

СТЪПКА 11F
С бутоните ▼ и ▲ да се въведе продължителността на активиране на първото реле в диапазона 
0:01 до  500:00 минути.   Да  се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за 
връщане към предишната стъпка.

СТЪПКА11F

СТЪПКА12F СТЪПКА 12F

СТЪПКА13F

СТЪПКА14F

СТЪПКА15F

С бутоните ▼ и ▲ да се въведе метод за активиране на второто реле. Възможни са същите опции като 
в стъпка 9F с допълнителната опция за активиране при възникване на грешка в главата и 
деактивиране след отстраняване на грешката(„ERROR MONITOR”). Стъпките 13F i 14F  няма да се 
покажат ако е било избрано  “OFF” или “ERROR MONITOR” .  Да се натисне  NEXT за преминаване към 
следваща стъпка , или REGEN за връщане към предишната стъпка.

СТЪПКА 13F
С бутоните ▼ и ▲ да се въведе Време или Обем от началото на регенерация, след което да се активира 
второто реле. Възможни са същите опции като в стъпката 10F.
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към 
предишната стъпка.

СТЪПКА 14F
С бутоните ▼ и ▲ да се въведе продължителността на активиране на второто реле в диапазона 0:01 до 
500:00 минути.   Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към 
предишната стъпка.

СТЪПКА 15F
С бутоните ▼ и ▲ да се въведе метод за активиране на Сервизна аларма. Достъпни са опции за 
активиране след определено време, обем (м 3), време и обем („BOTH”) или изключване на тази функция 
(„OFF”). Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка и задаване на избраната стойност 
(или завършване ако е било избрано OFF),или REGEN за връщане към предишната стъпка.

ВРЪЩАНЕ КЪМ ДИСПЛЕЙ 
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
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Дисплей на потребителя

СТЪПКА 1I

СТЪПКА 3I
СТЪПКА 3I
С бутоните ▼ и ▲ да се въведе твърдост на входяща вода, 
съгласно приложената таблица.  Тази стъпка няма да се появи 
ако в стъпката 2F е било избрано  FILTERING lили в стъпката 8S е 
било избрано  OFF или е било въведено число.
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или 
REGEN за връщане към предишната стъпка.

СТЪПКА 5I

СТЪПКА 6I

СТЪПКА 7I

ВРЪЩАНЕ КЪМ ДИСПЛЕЙ 
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

СТЪПКА 2I

СТЪПКА 1I
Екранът на инсталатора се активират чрез едновременно натискане за 3 sekundy на бутоните 

NEXT и  ▲ до промяна на информацията на дисплея.

СТЪПКА 2I
Да се избере език.
Да се натисне NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за завършване.

СТЪПКА 4I
СТЪПКА  4I
С бутоните ▼ и ▲ да се въведе твърдост на изходяща вода.
Стойността на тази настройка винаги е по-ниска от  въведената в предишната стъпка стойност.
Тази стъпка няма да се появи, ако главите са били програмирани като FILTR или в стъпката 8S не е било 
избрано  “AUTO”.  Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане 
към предишната стъпка.

СТЪПКА 5I
С бутоните ▼ и ▲ да се въведе брой дни между регенерации (диапазон от 1 до 28) или да се избере 
OFF.
Ако изчисляването на обема между регенерациите е деактивирано, въведената стойност е броят дни, 
след които ще започне регенерация.
Ако за изчисляването на обема между регенерациите е избрано “AUTO” “ или е посочено конкретно 
число, въведената стойност ще бъде максималния брой дни между регенерации (дори ако водомерът 
все още не е нулиран). 
Регенерация ще започне след нулиране на водомера ако е зададено "OFF".  Да се провери в 
приложената таблица дали е избрана правилна конфигурация.
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към предишната 
стъпка.

СТЪПКА 6I
С бутоните ▼ и ▲ да се зададе часът на регенерация. Фабрично, по подразбиране е зададено 2:00 през 
нощта.
Тази стъпка няма да се появи ако в стъпките  9S/8F е било избрано  “IMMEDIATE”
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към предишната 
стъпка.

СТЪПКА 7I
С бутоните ▼ и ▲ да се зададе часът на регенерация. Фабрично, по подразбиране е зададено 2:00 през 
нощта.
Тази стъпка няма да се появи ако в стъпките 9S/8F е било избрано “IMMEDIATE”
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към предишната 
стъпка.

Единица 
за твърдост

Диапазон Фабрична
настройка 

PPM 1-2500 340

°fH 1-250 34

°dH 1-150 18

        Инструкция CLACK CK
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Дисплей на потребителя

След натискане  NEXT по време на работа, на екрана ще се появи 
следната информация:

- актуално време
-  останал капацитет (“CAPACITY REMAINING”) показва обем вода 
(м 3), която ще бъде обработена  до началото на регенерация. 
Когато този екран е активен, натискане на бутона  ▼  ще намали 
оставащия капацитет (стъпка 0,01 м3) и едновременно увеличение 
на консумацията, което е записано в Диагностика и История.
-  брой дни до регенерация (“DAYS TO A REGEN”) показва колко дни
остават до началото на регенерацията. Когато този екран е активен, 
натискане на бутона ▼ ще намали количество дни до регенерация 
(стъпка 1 ден).
- актуален дебит
-  информация за контакт с монтажника/доставчика (ако е била 
въведена)
- информация за късо съединение  DP (в зависимост от настройки 
дисплей “DP” или “HOLD” ) 

Един ден преди планираната отложена регенерация ще се появи 
допълнителен надпис  “REGEN TODAY” , който ще се редува с 
основен екран. 

Ако в главата е инсталиран водомер, по време на работа на 
системата, на екрана ще се появи допълнителен индикатор за 
потока.

Индикатор за поток

В алтернативен режим на работа, преди началото на регенерация, по време на 
превключване на клапана MAV,  ще се появи съобщение  “REGEN PENDING” 

В алтернативен режим на работа, на екрана на изчкаваща глава, ще се появи 
съобщение  “STAND BY”.

В алтернативен режим на работа, при включена функция двуфазна регенерация, 
на екрана на изчакваща двуфазна регенерация глава, ще се появи съобщение 
“DELAYED RINSE+FILL PENDING”.

        Инструкция CLACK CK
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НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИКА
Може да се наложи повторно настройване на часовника.  Това е наложително когато батерията е изтощена поради 
продължително прекъсване на захранването (часовникът ще мига) или при смяна от лятно към зимно време и 
обратно.
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РЕГЕНЕРАЦИЯ
Обикновено регенерацията на системата се настройва по време, когато нуждата от 
обработена вода е най-малка (напр. през нощта). Ако по време на регенерацията се 
черпи вода, това ще бъде необработена вода.

По време на регенерация, на екрана се редува информация за текущия цикъл, време до  
завършване на цикъла и оставащото време до края на цялата регенерация. След 
завършване на регенерацията главата ще се върне в работен режим.

РЪЧНА РЕГЕНЕРАЦИЯ
Понякога може да е необходимо да се извърши регенерация по-рано от програмираната в настройките. 
Ръчно да бъдат задействани следните видове регенерация:
- отложена, в зададен час, с натискане на бутона REGEN. На екрана ще пулсира съобщението REGEN TODAY. Ако
бутонът  REGEN е бил натиснат по грешка, поновното натискане на бутона  REGEN ще отмени ръчна регенерация.
(Ако в стъпката  9S/8F е била избрана опцията “IMMEDIATE REGEN” , в системата не е записан часът на
регенерация, натискане на бутона  REGEN няма да предизвика регенарация)
- незабавна (с натискане и задържане за 3 секунди на бутона  ”REGEN”), в този случай няма възможност за
анулиране на регенерация.
ВНИМАНИЕ: При омекотители, преди регенерация, да се изчака 2 часа след добавяне на сол в резервоара. Това е
необходимо време за разтваряне на солта.

СТЪПКА 1U СТЪПКА 1U
Настройката на часовника се стартира с натискане на бутона CLOCK.

СТЪПКА 2U СТЪПКА 2U
С бутоните ▼ и ▲ да се въведе актуално време.
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN 
за завършване.

СТЪПКА 3U СТЪПКА 2U
С бутоните ▼ и ▲ wprowadź aktualną minutę. 
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN 
за връщане към предишната стъпка.

ВРЪЩАНЕ КЪМ ДИСПЛЕЙ 
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

WYŚWIETLENIA 
NAPRZEMIENNE

        Инструкция CLACK CK
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ЛИПСА НА ЗАХРАНВАНЕ
При липса на електрическо захранване, контролерът ще поддържа текущото време с помощта на батерия, до нейното   
изтощаване. Батерията може да се изтощи, ако захранването спре за дълго време. В този случай, когато захранването 
се възстанови, часовникът на екрана ще мига, което показва необходимостта от смяна на батерията и поновна 
настройка на актуално време. Всички други настройки ще бъдат запазени и няма да е необходима преконфигурация 
на контролера.

ГРЕШКИ
Свържете се с доставчика на системата, ако на екрана се появи съобщението  “ERROR”и код за грешка.  Това означава, 
че главата може да не функционира правилно. Име и телефонен номер за връзка, ще се показват последователно със 
съобщение за грешка, ако са били въведени в системата.
За въвеждане на контактни данни, да се  отворят Основните настройки за програмиране, да се премине към екран с 
последния цикъл на регенерация (END) - в описания пример това е стъпката 12CS - и едновременно да се натиснат бутоните CLOCK 
и ▲.

Телефонен номер 

Име
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Диагностика

СТЪПКА 1D

СТЪПКА 5D

СТЪПКА 2D

СТЪПКА 3D

СТЪПКА 4D

СТЪПКА 6D

СТЪПКА 1D
Диагностиката стартира чрез едновременно натискане и задържане за 3 сек. на бутоните ▲ и ▼ до 
ромяна на информацията на дисплея.

ВНИМАНИЕ: Ако на дисплея не се показва информацията от схемата в следващата стъпка, това 

означава, че блокировката за достъп до основните настройки е включена. За деактивиране, 

последователно да се натиснат: ▼, NEXT, ▲, CLOCK. По същия начин блокировката се включва 
отново.

СТЪПКА 2D
Брой дни от последна регенерация.
Да се натисне NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за завършване.

СТЪПКА 3D
Сумарният обем обработена вода след последна регенерация (м3). 
Ако в главата не е инсталиран водомер, на дисплея ще се покаже "0".
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към предишната 
стъпка.

СТЪПКА 4D
Използваният резервен обем през последните 7 дни ще се показва, когато контролерът е настроен 
като омекотител, монтиран е водомер и  в стъпката  8S е било избрано  AUTO.
На дисплея днешният ден се показва като  „0”, и се редува с оставащия резервен обем. С бутона  ▲ 
се преминава към вчерашен ден, обозначен като ден  „1” и използваният резервен обем през този 
ден. Поновното натискане на бутона предизвиква преминаване към предишни дни. 
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към предишната 
стъпка.

СТЪПКА 5D
Обем обработена вода през последните 63 дни. На дисплея днешният ден се показва като  „0”, 
вчерашният като "1" итн.  Ако в даденият ден е извършена регенерация, ще се появи допълнителен 
маркер “R”. Ако в главата не е инсталиран водомер, на дисплея ще се покаже “----”.
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към предишната 
стъпка.

СТЪПКА 6D
Този екран ще се появи само ако в стъпката  2CS е било избрано “1.0T”.
С бутоните  ▼ и ▲ могат да бъдат показани последните 10 превключвания между колоните.
„1” - номер на превкючване  (максимум  10)
„A” - превключена глава
„брой дни ” - брой дни от превключване  (максимум 99)
„число  м3” - обем обработена вода в момента на превключване 
„часът” -време на превключване 
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към предишната 
стъпка.

www.pavirani.com



Инструкция CLACK CK  23

Диагностиката и програмираните настройки могат да бъдат нулирани (напр. при преместване на главата на ново място). За целта,  
едновременно за 3 секунди да се натиснат бутоните NEXT и ▼ . След смяната на информацията на дисплея, едновременно за 3 
секунди да се натиснат бутоните  ▲ и  ▼. На екрана ще се покаже потребителски дисплей.

СТЪПКА 7D

ВРЪЩАНЕ КЪМ 
ДИСПЛЕЙ НА 

ПОТРЕБИТЕЛЯ

СТЪПКА 8D

СТЪПКА 7D
Максимален дебит  (л/мин) през последните 7 дена. 
Przyciskami ▼ i ▲ można wyświetlić wartości z każdego dnia osobno.
Ако в главата не е инсталиран водомер, на дисплея ще се покаже "0".
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към предишната 
стъпка.

СТЪПКА 8D
История на работа на клапаните  MAV.
С бутините  ▼ и  ▲ може да се превключва между клапаните.
TTT - измерено време на работа
VVV - измерено напрежение на задвижване 
CCC - сумарен брой работни цикли  (отваряне или затваряне)
“-” означава прибран щифт
“+” означава изкаран щифт
ВНИМАНИЕ: След грешка или смяна на клапана  MAV, се препоръчва нулиране на настройките за 
този клапан. За целта, когато на екрана се появи инфорация за положението на щифта, да се 
натиснат и да се задържат за 3 сек. бутините ▼ и  ▲. Пропускането на тази операция може да 
доведе до неправилна работа на клапана MAV.

История на работа на клапана MAV  ще се нулира автоматично при грешка на този клапан.  За 
получаване на информация за исторически данни на клапана MAV , едновременно да се натиснат 
бутоните  CLOCK и ▲. На екрана ще се покаже същата информация, като история на нормална 
работа на клапана, с допълнително съобщение за кода на грешката  (EEE) преди нулиране на 
историята. Ако екранът показва "----", това означава, че не е имало грешка преди нулирането на 
хронологията.
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към предишната 
стъпка.
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5 стойностите на стъпките от  3VH до  6VH не могат да бъдат нулирани.

История на работа 

СТЪПКА1VH СТЪПКА 1VH
Историята се стартира чрез:

1.  Едновременно натискане за 3 секунди на бутоните  ▲ и ▼ aдо промяна на информацията на 
дисплея.

2.  Процедурата да се повтори. 

СТЪПКА3VH

СТЪПКА4VH

СТЪПКА5VH

ВРЪЩАНЕ КЪМ ДИСПЛЕЙ
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

СТЪПКА6VH

СТЪПКА2VH

ВНИМАНИЕ: Ако на дисплея не се показва информацията от схемата в следващата стъпка, това
означава, че блокировката за достъп до основните настройки е включена. За деактивиране 
последователно да се натиснат : ▼, NEXT, ▲, CLOCK. По същия начин блокировката се включва отново.

СТЪПКА 2VH
Актуална  версия на софтуера.
Да се натисне NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за завършване.

СТЪПКА 3VH
Сумарен брой дни от въвеждане на системата в експлоатация.
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към предишната 
стъпка.

СТЪПКА 4VH
Сумарен брой на регенерации  от въвеждане на системата в експлоатация.
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към предишната 
стъпка.

СТЪПКА 5VH
Сумарен обем обработена вода  (м 3)  от въвеждане на системата в експлоатация. 
Ще се покаже "0" ако в главата не е инсталиран водомер.
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към предишната 
стъпка.

СТЪПКА 6VH
Историята на грешките на контролера.
С натискане на бутоните  ▼ и  ▲  могат да бъдат показани последните 10 кода за грешка.
XXXX - определя позицията на задвижването, в момента на откриване на  блокировка.
Да се натисне  NEXT за преминаване към следваща стъпка , или REGEN за връщане към предишната 
стъпка.
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