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ИНСТАЛАЦИОННА СХЕМА ЛЕГЕНДА (ФИГ.2):
A   ВХОДЯЩА ТРЪБА
B   ИЗХОДЯЩА ТРЪБА
C   КРАН ВХОД
D   ВЪЗВРАТЕН КЛАПАН
E   ИЗХОД КЪМ КАНАЛ
F   ДРЪЖКА НА КАПАК
G   КАПАК
I    ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА 
L   ПОДОВ СИФОН
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Омекотител за вода  IV
1. Представяне и обща информация

 1.1 Цел на упътването 
Тази инстркция е насочена към квалифициран 
персонал, който е запознат с здравните норми и 
нормите за безопастност на обекта.
Целта на това упътване е да се даде полезна 
информация и предопреждение към инсталтора и 
потребителя относно:
 КАК ДА СЪХРАНЯВАМЕ ОБОРУДВАНЕТО 

ПРЕДИ  УПОТРЕБА:
• Място и условия на обкръжаващата среда
• Срок на годност
ЗА МОНТАЖНИЦИТЕ

• Правила за безопасност
• Описание и особенности на устройството
• Място и начина на монтаж
• Превеждане в експлоатация
• Процедури които да се следват след период на 
неизползване на оборудването

• Изхвърляне на оборудването
• Решения за някои проблеми
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
• Инструкция за переодично почистване на 
смолата
• Инструкция за грижа и почистване на 
оборудването
• Здравни и хигиенни предупреждения за водата 
която е продукт на оборудването.
Инструкцията дава основни насоки за да се избегне 
неправилна употреба на оборудването и също така 
определя отговорностите на монтажниците и 
потребителите,  за това препоръчваме да прочетете 
тази инструкция преди монтаж и експлоатация на 
омекотителя. Ако разпоредбите не са спазени, 
производителя може да отговорност за всякакви 
щети нанесени върху хора животни и предмети, и 
да откаже гаранция.
•  1.2 СЪХРАНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯТА 
Тази инструкция е нераделна част от продукта. 
Трябва да бъде пазена и да съпровожда продукта 
дори и при смяна на собственика.
 1.3 ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА
Продукта се идентифицира от номера написан с 
удебелен шрифт в долния ляв край на табелата 
(фиг. 2, I) на омекотителя и на опаковката.

 1.4 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Този продукт отговаря на Европейските норми и 
националните закони прилоложими в момента в 
който продукта е излязал на пазара.
Декларацията за съответствие е подписана от 
производителя и е налична при поискване и онлайн.

 1.5 ХИГИЕННИ НОРМИ и TIFQ ТЕСТОВЕ
Този продукт е бил тестван за да се удостовери 
съответствието му с Италианските норми,  Legislative 
decree n. 31/2001, според министерско постановление 
25/2012.
Необходимо е да се използват оргинални резрвни 
части за ремонти за да се гарантира хигиенната 
безопастност.
За да се гарантира хигиенната безопастност 
препоръчваме продукта да се вади от опаковката в 
момента на инсталация.
Продукта е тестван от TiFQ Institute for the Hygienic 
Quality of Food Technology, в тяхната лицензирана 
лаборатория (виж таблицата на стр.8).

   1.6 ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА 
СЪХРАНЕНИЕ
• съхранявайте омекотителя на сухо място
• Температурата на помещението да е 0 - 35 °C
• препоръчваме изпозването на продукта в 

рамките на 24 месеца 
ЗА МОНТАЖНИЦИТЕ
Препоръчваме да се прочетете инструкцията 
преди да започнете монтажа. Ако възникнат 
усложнения, поискайте помощ от търговеца 
си.  
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
• Тази инструкция да не се използва от деца и хора 

са физически,психически и сетивни увреждания , 
както и от хора които нямат опит, освен ако не са
под надзор на някой отговорен за тяхната
безопастност , или са били инструктирани за 
правилния и безопасен начин да се използва 
оборудването и са били предупредени за 
рисковете.

• не се опитвайте да отремонтирате сами.
• За инструкция относно регенерация и редовно 

допълване със сол прочетете “АКТИВАЦИЯ И
ИНСТРУКЦИЯ ЗА РЕГЕНЕРАЦИЯ”.

• Почистването на омекотителя е задължение на 
потребителите.

Производителите не носят отговорнст за 
поражения причинени от неспазване на 
инструкциите.
2. ОТНОСНО ОБОРУДВАНЕТО

 2.1 КАК РАБОТИ?
Катионната смола в омекотителя трансформира 
калциев карбонат в натриев карбонат, която се 
разтваря във вода при работните температури на 
кафемашините и ледогенераторите.
Трансфера на натриевите йони между смолата и 
водата е наложителен за омекотяването на 
питейната вода, но процеса намалява 
пропорционално на дебита и консумацията на 
вода. За целта е необходимо да се регенерира 
изтощената смола, като се прекарва вода и сол 
през нея и така я връщаме в активно състояние. 
Смолата постепенногуби своята катионна 
функция, с което и своята ефективност, с всяка 
регенерация. препоръчва се да се сменя след 
седем години употреба.
 2.2 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Основните компоненти на омекотителя:
• 1 IV клапан който позволява да се използва вода 

дори по време на регенерацията
• 1 Контейнер, който съдържа смолтата за 

омекотяване
• 1 Капак(fig. 2, G) 

 2.3 СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА
• 1 Омекотител за вода IV
• 1 инструкция
• 1 тръба за източване (фиг. 2, E)
• 2 преходи за свързване на системата (фиг. 3) 

 2.4 ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Входящо налягне на водата:. . . . .  0,1 ÷ 0,8 MPa (1 ÷ 8 bar)
Номинален дебит при 4 bar: . .  800 l/h
Стайна температура: . . . . . . .  4°C - 35°C
Преходи за свързване на системата: 3/8”G; 3/4”G (фиг. 3)
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 2.5 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВОДАТА
 Захранващата вода трябва да бъде:

• Питейна и чиста
• Температурата да е между 6° и 25°C
• Твърдостта да е под 900 ppm CaCO3 (90°f) 

 2.6 Производителност въз основа на твърдостта
       на водата

3. ИНСТАЛАЦИЯ
 3.1 ОПАКОВКА
• Преди инсталация, проверете дали оборудването 

не е повредена при транспорта, при подозрение 
за нередности се свържете с търговеца.

• Не изхвърляйте опаковката езвестно време и 
внимателно приберете всички опасни и малки 
части.  

 3.2 ИЗБИРАНЕ НА МЯСТО ЗА ИНСТАЛАЦИЯ

•

• Убедете се че захранващата вода идва от тръба за 
питейна вода.  Препоръчваме да проверите 
химчния състав и физичните параметри както и 
твърдостта на водата.

• Инсталирайте омекотителя близо до подов сифон 
за да може, в който да изхвърляте мръсната вода, 
продукт на регенерацията.

• Инсталирайте оборудването на сухо и лесно- 
достъпно място за да може да се поддържа, 
регенерира и почиства . Не инсталирайте 
оборудването на мръсни и нехигиенични места, 
трудни за почистване.
 Уверете се че температурата в помещението е 
между 4°C и 35°C.

• Дръжте далеч от корозивни и киселинни продукти
• Не инсталирайте в помещения където нормите за 

електрическа и лична безопастност са открито 
пренебрегнати

• Налягането на водата не трябва да е под 0.1 Mpa (1 bar) 
или над 0.8 Mpa (8 bar). (препоръчително  3 or 4 bar) 

•

•

 Ако налягането е над 8bar е необходимо да се 
инсталира регулатор на налягане.

Пакетите със сол не трябва да се държат на 
влажно място или на пода. дръжте ги примерно 
върху дървено пале.

 3.3 СЪРЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА(фиг. 2) 
Свързването на оборудването към системата за 
трябвада бъде извършено съгласно приложимите 
норми и следвайки инструкциите на производителя 
и квалифицран персонал. По време на инсталцията 
използвайте тръб,клапани,маркучи и компоненри, 
които съответстват на Италианските нормите за 
хигиенна безопастност съгласно министерското 
постановление 174/2004. Те трябва да се пазят 
запечатани до момента на инсталцията за да се 
запазият хигиенични. Забранено е да се използват 
компоненти които не са подходящи за питейна вода, 

или компоненти на които е нарушена опаковката, 
тъй като биха могли да нарушат качеството на 
препработената вода и оборудването.
Провете дали няма тапи на входовете и на 
изходите оборудването.

 3.3.1 БЪРЗИ ВРЪЗКИ

Тръбите се свързват към клапана с бързи връзки. 
Свържете входящата (фиг 2, A) и изходящата (фиг 2, B) 
тръби към връзките в комплекта, затегнете ги  (fig1, A 
and B).
За да свържете връзката към клапана е необходимо да 
явкарате целата(фиг. 1, C). металната вътрщност на 
бързата връзка не позволява да излезне.
за да разкачите бързата връзка е необходимо да 
разхеметезирате съда , след това данатиснете черния 
пръстен и да издърпате бързата връзка (фиг. 1, D).
Уверете се че:
• Тръбите за вход и изход(фиг. 2, A and B) отговарят на 

нормите за тръби за питейна вода
• Входящата тръба (фиг. 2, A) има вътрешен диаметър 

от поне  7 mm.
• Кранът на входа (фиг. 2, C) трябвада бъде инсталиран 

между системата и омекотителя за да може да се спре 
притока на вода ако е необходимо.

• Инсталирайте възвратен клапан на изхода (фиг. 2, D) 
(DVGW, DIN 1988 T2) за да предпазите омекотителя от 
топла вода която да се върне в омекотителя.

• инсталирайте кран за да вземете проба от 
изхода , за да се провери твърдостта наводата. 
Всички тръби трябва да са свободни а не смачкани или  
сгънати.
3.4 СВЪРЗАВАНЕ НА ИЗТОЧВАНЕТО 
 Мръсната вода , резултат от регенерацията се 
изхвърля в подов сифон посредством мека тръба       
(фиг. 2, E) включена в комплекта. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: дръжте дренажната тръба 
изправена,  а не потопена във вода(фиг 2, L).
В края на инсталацията, преди да отворите 
крана на входящата тръба (фиг. 2, C),изплакнете 
смолата както е описано в   “АКТИВАЦИЯ И 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА РЕГЕНЕРАЦИЯ”.

4. АКТИВАЦИЯ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА РЕГЕНЕРАЦИЯ

 4.1 ИЗПЛАКВАНЕ НА СМОЛАТА 
Завъртете ръчния превключвател на клапана на 
позиция 4, обратна промивка (фиг. 5). отворете 
крана на входящата вода (фиг. 2,C) и оставете 
водата да потече през меката тръба (фиг. 2, E) 
докато се прочисти.
Завъртете ръчни превклювател на позиция 1.

 20°f 30°f 40°f 50°f 60°f
 11°d 16°d 22° d 28°d 33°d
	200	ppm	CaCO3	 300	ppm	CaCO3 	 400	ppm	CaCO3	 500	ppm	CaCO3 	 600	ppm	CaCO3

IV8 400 8 5,6 1 
IV12 500 10 8,4 1,5 
IV16 600 12,5 11,2 2 
IV20 900 19 14 2,5

 1680 1120 840 672 560
 2520 1680 1260 1008 840
 3360 2240 1680 1344 1120
 4200 2800 2100 1680 1400

ЛИТРИ ВОДА ОМЕКОТЕНА ВЪЗ ОСНОВА НА ТВЪРДОСТТА
ТЕГЛО 
[kg]

СМОЛА 
[l]

СОЛ/РЕГ.
[kg]

h 
[mm]МОДЕЛ
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 4.2 ПЕРЕОДИЧНА РЕГЕНЕРАЦИЯ (фиг. 5)
• Позиция 2 (Декомпресия) 
1) Завъртете ръчния програмтаор на позция 2. 

освободете дръжката на капака (фиг. 2, F) и изчакайте 
пълна декомпресия.

2) махнете капака (фиг. 2, G) и добавете 
необходимото количество сол (table at  2.6) 
Почистване
Изчистете капака от останала сол (фиг. 5,почистване) 
почистете горната част на омекотителя от остатъчна 
сол и контейнера от солена вода.
Производителя не носи отговорност за корозия 
контейнера причинена от неспазване на 
следните инструкции.    

3) Сложете капака  (фиг. 2, G) и стегнете дръжката(fig.2, 
F)  

•  Позиция 3  (промивка)
4) Завъртете програматора на позиция 3.
5) Оставете солената вода да изтече докато не потече 

чиста вода(около 40 минути)  
• Позиция 4 (обратна промивка)
6) Завъртете програматора на позиция 4 изчакайте 30 сек-

(по време на обратната промивка омекотителя не 
захранва с чиста вода)

• Позиция 1 (Работен режим)
7) Поставете ръчния програматор на позиция 1, 
работен режим ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: по време на 
регенерация, уредите свързани към омекотителя 
се захранват с неомекотена вода.
 4.3 БАЙПАС(MIXER)
Смесването на водата се осъществява посредством 

болт (fig. 2, mixer) Като се развие леко болта се добавя 
малко сурова вода на изхода.
Колкото повече се развива болта толкова повече сурова 
вода се добавя в сместа на изхода. Тази операция трябва 
да се извършва внимателно. в края на операцията е 
необходимо да се провери твърдостта на водата. 
Внимание: твърдостта на водата трябва переодично да 
се проверява от монтажника.
5.ПОДДРЪЖКА ЗА МОНТАЖНИЦИТЕ:

 5.1 СМЯНА НА СМОЛАТА
Омекотителните качества на смолата приключват след 
5-7 години като този период може да се промени в 
зависимост от характеристиките назахранващата вода 
и качеството на омекотената вода.
След този период, потребителя трябва да прецени 
дали да смени смолата или омекотителя.
За да смените смолата е нужно да завъртите 
програматора на позиция 2 (фиг. 4). Изчакайте 
няколко секунди за пълна декомпресия.
Когато водата спре да изтича от изхода към 
канала,премахнете пластмасовите дъжачи(фиг.4А)

Тогава ще е възможно да премахнете програматора от 
контейнера (фиг.4,B) занесете контейнера на подходящо 
място да премахнете смолата и да измиете вътрещността 
на контейнера.
Отворете капака (фиг. 2, G) и сменте смолата, не 
изхвърляйте смолата в канала.
Смолата не е биоразградима и се смята за неопасен 
отпадък(EU code CER 190905).

След смяна на смолата почистете капака и горната част на 
контейнера от остатъци от смола.
Затворете капака и закачете програматора към 
контейнера.
затворете държачите и завъртете програматора на 
позиция 4 (фиг. 5). Оставете водата да потече докато 
потече чиста вода.
Върнете програматора на позиция1.

 5.2 ПРЕДПАЗВАНЕ НА СМОЛАТА И АКТИВАЦИЯ
СЛЕД ДЪЛЪГ ПЕРИОД НА НЕАКТИВНОСТ

Ако омекотителя не е използван повече от 30 дни е 
необходимо да се направи двойна регенерация и след 
това да се остави със затворен капак (фиг. 2, G) 
Желателно е да се избягват периоди на неактивност 
повече от 12 месеца. забранено е да се реактивира 
системата след този период на неактивност.
ако периода е по малък от 12 месеца е 
необходимо да се направи изплакване на 
самолата и ръчна регенерация (параграф 4.1 и 4.2) 

6. НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА УРЕДА
Този уред е създаден да омекотява питейна вода за 

домашни и технологични нужди. Този уред не трябва 
да бъде позван за други нужди и не трябва 
да бъде модифициран..
Всеки друг начина на употреба освен описаните в тази 
инструкция е направилен и опасен. Производителя не 
може да бъде държан отговорен за щети причинени 
поради неправилна, грешна и нелогична употреба
• Забранено да се захранва уреда с други течности 

освен питейна вода.
• Забранено е да се слагат други неща в контейнера 

освен сол(NaCl).

7. ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО
8. Всички отпадаци трябва да бъдат изхвърляни по 

съответните норми.
9. Омекотителя е произведен от не опасни материанли 

като полимери неръждаема стомана и трябва да бъдат 
изхвърлени по съответните норми.
Не изхвърляйте смолата в канала.
Смолата не е биоразградима. Тя е класифицирана като не 
опасни материали, и трябва да се изхвърлят подходящо 
(EU code CER 190905). 

Омекотител за вода  IV
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Min. 16,80 - Max. 17,60 Min. 0,10- Max. 0,30 
15 - 50 °f 

(препоръчителни стойности- 
recommended values)

2500 µScm-1 a 20°C Media 291 Media 300

Max. 1 NTU Max. 1 NTU 
Приемлива и с липсващи аномалии 

Acceptable and lacking anomalous variations

0,50 mg/L Не е открит Не е открит
Not detected Not detected

Min. 45,48- Max. 47,26 mg/L Min. 0,44 - Max. 0,95 mg/L 
100 mg/L 

(препоръчително - 
recommended)

Min. 13,13 -Max. 14,05 mg/L Min. 0,09 - Max. 0,15 mg/L 50 mg/L 
(препоръчително - 

recommended)

200 mg/L Min. 3,34 - Max. 3,85 mg/L Min. 89,27 - Max. 92.12 mg/L

200 µg/L Min. 2,37 - Max. 3,38 µg/L Min. 1,26 - Max. 6,17 µg/L

0 UFC/ 100 ml Не е открит Не е открит 
Not detected Not detected

0 UFC/ 250 ml Не е открит Не е открит 
Not detected Not detected

Твърдост 
Hardness

Проводимост 
Conductivity

Мътност 
Turbidity

Амоний 
Ammonium

Калций 
Calcium

Магнезий 
Magnesium

Натрий 
Sodium

Желязо 
Iron

Ешерихия коли

Pseudomonas 
Aeruginosa

Параметри
Parameters
Paramètres
Parameter
Parámetro
Параметры
Parametry

Стойности съгласно,законодателен 
указ н.31,февруари 2, 2001, и 

последвалите допълнения
Prescriptive values according to Legisla-
tive decree n.31, February 2, 2001, and 

following transpositions
Valeurs normatifs selon la loi italienne 

Décret Législatif du 2 février 2001, n.31, et 
transpositions suivantes

Rechtssetzender Hinweis 
(D.lgs. 2. Februar 2001, 

n. 31 und folgende Maßnahme)
Referencia normativa 

(Ley de 2 de Febrero 2001, n. 31 y 
siguientes reconocimientos)
Нормативная	 ссылка	 (Зак.	 Акт	 от	

02.02.2001,н.31	 с	 посл.	 дополн.)

Питейна вода за тестване 
Domestic drinking water for testing 
Eau domestique potable d’essais 

Test Haustrinkwasser
Agua doméstica potable de prueba 
Домашняя	питьевая	вода	для	пробы	

Wartości dla wody pitnej poddanej testom 
przed uzdatnieniem

Обработена питейна вода за тестване 
Domestic drinking water for testing, treated 

Eau domestique potable d’essais traitée 
Bearbeitetes Test Haustrinkwasser

Agua doméstica potable tratada Обработанная	
домашняя	питьевая	вода	для	пробы	Wartości dla 

wody pitnej uzdatnionej

DE VECCHI IV 12
 

ва о
. 

 2540  и 1 цикъл на 
ръчна регенерация, в съответствие с вътрешните правила на TiFQ за 
тестване. 
Параметрите съответстват на стойностите, посочени от 
италианските норми по темата, законодателен указ н.31,февруари 
2, 2001, и последвалите допълнения.

DE VECCHI WATER SOFTENER IV 12 
EQUIPMENT FOR DOMESTIC TREATMENT OF DRINKING WATER
This equipment is a water softener for domestic use, to be connected exclu-
sively with the water system.
The following values refer to a test on 2540 litres, with domestic drinking water 
and 1 cycle of manual regeneration, in compliance with TiFQ internal regulations 
on testing.
The parameters comply with the values indicated by the Italian norms on the 
subject, the Legislative decree n.31, February 2, 2001, and following tran-
spositions.

Материалите на омекотителя,с които има контакт питейната отговарят 
на параметрите наложени от италианския закон D.M. 6 април 2004, н. 174
Внимание: това оборудване има нужда от переодично обслужване 
за да се гарантиракачеството на обработената вода и да поддържа 
характеристиките, декларирани от производителя.
Оборудването трябва да се използва като се следват правилата в 
инструкцията
Тествано от TiFQLAB
TiFQLAB - Università della Calabria

The drinking water-contact materials of the water softener comply with the 
parameters requested by the Italian laws (D.M. 6 aprile 2004, n.174).
WARNING: this equipment needs periodic maintenance to guarantee the treated 
drinking water requirements and to maintain the features declared by the manu-
facturer.
THE EQUIPMENT MUST BE USED FOLLOWING THE RULES IN THE MANUAL
Testing by TiFQLAB
Testing by TiFQLAB - Università della Calabria




