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Návod na obsluhu duplexního zm ěkčovacího filtru aquina 

součástí tohoto návodu je samostatný manuál pro konkrétní řídící jednotku, kterou je 
duplexní filtr osazen 

 

aquina WGD 9000 / 9100 aquina WGD 9500 
9 velikostí 6 velikostí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
Je třeba si přečíst a dodržovat veškeré pokyny tohoto návodu. Tento návod je třeba pečlivě uchovávat v dosahu 
obsluhy.    
Při instalaci a používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat základní předpisy bezpečnosti práce s elektrickými 
přístroji, včetně následujících pokynů: 
Bezpečnostní pokyny, uvedené v tomto provozním návodu, se musí dodržovat. Za dodržování bezpečnostních 
pokynů, vyhlášek a zákonných ustanovení, platných v místě instalace zařízení, odpovídá provozovatel. Jakékoliv 
poruchy a nedostatky, které nepříznivě ovlivňují bezpečnost, se musí neprodleně odstranit.   
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1.       Bezpečnostní pokyny  
 
Všeobecn ě  
Tento provozní návod obsahuje základní pokyny, které je třeba dodržovat při instalaci, provozu a údržbě. Je tudíž 
bezpodmínečně nutné, aby si tento provozní návod pečlivě přečetl ještě před montáží a uvedením do provozu jak montér 
zařízení, tak také příslušný personál obsluhy a údržby provozovatele. Tento provozní návod musí být poté neustále 
k dispozici v místě použití daného zařízení/systému. 
 
Označování pokyn ů v návodu k obsluze  
Bezpečnostní pokyny, které jsou uvedené v tomto návodu a které při nedodržování mohou způsobit ohrožení osob, 
životního prostředí, případně poškození zařízení/systému, jsou označeny následujícími symboly: 
 
VÝSTRAHA! 
označuje potenciálně možnou nebezpečnou situaci. Při nedodržení tohoto pokynu hrozí smrt anebo těžké zranění. 
 
POZOR! 
označuje potenciálně možnou nebezpečnou situaci pro zařízení a jeho funkce. Nedodržení tohoto pokynu může mít za 
následek lehké věcné škody. 
 
DŮLEŽITÉ! 
označuje doplňkové a pomocné informace, které usnadňují práci a zajišťují bezporuchový provoz. 
 
Rizika p ři nedodržování bezpe čnostních pokyn ů 
Při jakémkoli nedodržení bezpečnostních pokynů může dojít k ohrožení osob, životního prostředí a samotného zařízení. 
Jakékoli nedodržení bezpečnostních pokynů má za následek zrušení poskytované záruky. 
 
VÝSTRAHA! 
Nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Toto zařízení se smí připojovat výlučně jen prostřednictvím uzemněné zásuvky 
(s ochranným kolíkem), přičemž vedení je jištěno přerušovačem proudu (elektrickým jističem). První připojení zástrčky 
tohoto zařízení k napájecí síti, resp. prověření jištění napájecího vedení,  
 
smí provádět jen kvalifikovaný elektrikář. Připojovací kabel musí být chráněný před případným mechanickým 
poškozením.     
 
VÝSTRAHA! 
Při případném poškození kabelu musí být poškozený kabel neprodleně vyměněn, aby se zamezilo vzniku nebezpečí 
zásahu elektrickým proudem.  
 
Aby se snížilo nebezpečí zásahu elektrickým proudem, nepřipojujte zařízení prostřednictvím prodlužovacího kabelu, 
nýbrž využívejte vždy připojení zařízení přímo do pevné zásuvky.  

2. Popis funkce za řízení 

 
Úpravny vody aquina jsou tvořeny komponenty evropských výrobců, pracují v režimu automatické regenerace filtrační 
náplně a splňují nejvyšší nároky na provoz a kvalitu úpravy vody.   
Filtry aquina jsou průtočné filtry, kdy upravovaná ( surová ) voda protéká přes filtr a filtrační náplň tlakem vodovodního 
řádu. Filtry aquina používají garantovaný, plně funkční a osvědčený způsob změkčení vody pomocí výměny iontů v „Na+“ 
cyklu při regeneraci změkčovacího lože chloridem sodným ( kuchyňskou solí ). 
 
Při úpravě vody pomocí filtrů s náplní silně kyselého katexu ( dále jen katex ) pracujícím v Na+ cyklu se z vody odstraňují 
kationty vápníku (Ca2+) a hořčíku (Mg2+), které způsobují tvorbu vápenatých usazenin.  Kationty jsou nahrazeny kationty 
sodíku (Na+). Katex se regeneruje chloridem sodným NaCl, tedy solí. Do odpadu odchází při regeneraci chloridy vápníku 
a hořčíku. 
 
Běžně se uvažuje nasazení změkčovacího filtru na změkčení surové vody o tvrdosti do max.25 0dH. Je-li voda s vyšší 
tvrdosti je nutné typ, použití a seřízení filtru předem konzultovat s dodavatelem. 
Při tvrdosti surové vody do max.25 0dH, kdy je změkčován celý objem filtrované vody, je výstupní kvalita vody s tvrdosti 
do 0,1 0dH. Jinou, vyšší hodnotu výstupní tvrdosti lze docílit nastavení mísícího ventilu řídícího ventilu Fleck, viz.níže 
použití pro pitné vody. 
 
Upozorňujeme, že po úpravě vody změkčením je voda i nadále pitná, hygienicky nezávadná ( za dodržení níže 
uvedených podmínek ), voda není po úpravě změkčením destilovaná, je zachován objem minerálů ve vodě. 
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3. Úprava vody pro pitné ú čely 

 
Části úpravny vody, které přichází do styku s pitnou vodou jsou v zemích EU certifikovány, pro provoz v ČR je 
provedena samostatná certifikace v ČR pro použití na pitné účely v plném rozsahu dle vyhlášky MZ č.409/2005 Sb.. Pro 
úpravu vody se výhradně používá katex Lewatit typ S-1467, který je pro pitné účely také v ČR certifikován.  
 
Podmínky k úpravě pitné vody: 
 
a) upravená voda musí mít na výstupu minimální mezní hodnoty vápníku a hořčíku dle vyhlášky č.252/2004 a to vápník 

„Ca2+“ min.30 mg/l, hořčík „Mg2+“ min.10 mg/l. 
b) po základním seřízení úpravny je tedy nutné odborně nastavit na těle řídícího ventilu natvrzovací ventil, popř.seřídit 

mísící ventil na obtoku úpravny vody dle typu řídícího ventilu Fleck. Nastavení je nutné nechat laboratorně ověřit pro 
zpětné ověření docílení požadovaných hodnot. Popřípadě tento jednoduchý postup opakovat. 

c) pro regeneraci je nutné používat výhradně čistou tabletovou sůl určenou k regeneraci úpraven vod. 
Více informací dle potřeby na dotaz. 
 
4. Důležité informace 
 
Změkčovací filtr se skládá z těchto částí: 
 
Řídící ventil Fleck ,  
je to řídící jednotka, přes kterou je napojena úpravna vody na vodovodní řád. Řídící ventil řídí  celý proces úpravy 
vody včetně regenerace a to pro oba dva filtry, kdy regenerace probíhá plně automaticky bez zásahu obsluhy při 
nepřerušené dodávce měkké vody. Řídící ventil lze nastavit na konkrétní provozní hodnoty. Součástí ventilu je vnitřní 
tryskový a distribuční systém, který zajišťuje v obou filtračních tancích optimální proudění vody přes katex a společnou 
sací část, která zajišťuje nasávání roztoku soli. Řídící ventil Fleck má vysokou provozní spolehlivost. 
 
Sklolaminátová filtra ční patrona , 
nádoba naplněná katexem, změkčovací náplní. Dokonale těsní, s horním závitem pro uchycení řídícího ventilu. U 
duplexních úpraven jsou vždy dvě. 
 
Změkčovací nápl ň,  
přes kterou je filtrována surová voda a na které dochází k výměně iontů a úpravě chemického složení výstupní vody. Je 
používán katex Lewatit od výrobce BAYER, BRD. 

Solná nádoba,  
sólo plastová nádoba ve které se vytváří regenerační roztok, v našem případě solný roztok, kterým bude regenerován 
katex po vyčerpání své kapacity. Je propojena sacím vedením s řídícím ventilem Fleck. Je jedna společná pro oba 
filtrační tanky. 

Ventil Fleck 9100  

– propojení mezi filtry je nerez hadicemi, vodoměr z plastu na těle ventilu, napojení 1“ 
(ventil Fleck 9000 je dodáván s propojovacími 200mm nerez pancéřovými hadicemi) 
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Ventil Fleck 9500  
 
– propojení mezi filtry je trubkami, vodoměr bronz sólo k instalaci, napojení 1 1/2“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proces úpravy vody se skládá z: 

 
cyklus zm ěkčení vody 
jde o provozní stav, kdy do systému proudí změkčená voda. Surová vstupní voda protéká přes řídící ventil a katexové 
lože vstupním tlakem z vodovodního řádu, kde dochází k výměně iontů dle výše popsaného, vystupuje zpět stoupací 
trubkou a přes řídící ventil jako změkčená voda dále do odběrního místa. 

cyklus regenerace 
katexové lože je regenerováno, vymýváno po vyčerpání své kapacity solným roztokem, který je skladován v solné 
nádobě. Poté je vyplachováno od soli k opětovnému použití pro změkčení. Úpravna vody dodává po dobu regenerace 
přes druhý filtr a řídící ventil Fleck dále vodu upravenou, měkkou. 

Další informace: 

 
- voda zůstává vždy ve všech fázích úpravy pitná a hygienicky nezávadná, jsou-li dodrženy     
      pokyny pro úpravu pitné vody lze ji pít a vařit z ní bez omezení 
- nemáte-li nastaveno jinak, pak po změkčení dostáváte měkkou vodu o kvalitě 0,1 0dH 
- úpravna do regenerace vstupuje automaticky bez zásahu provozovatele 
- po dobu regenerace jednoho filtru jste i nadále zásobováni upravenou vodou z druhého filtru. 
- regenerace probíhá ihned, jakmile dojde k vyčerpání jednoho filtračního tanku, v tom  
 okamžiku se přepíná dodávky vody z druhého, již zregenerovaného filtračního tanku 
-  máte-li již instalovanou magnetickou úpravnu, musíte ji odstranit, může negativně ovlivnit  
 úpravu vody 
  
Cyklus regenerace se skládá z těchto fází 
 

1. zpětný proplach 
katex je proplachován proti směru úpravy vodou vyšším průtokem, kdy se katex nadzvedává a 
dochází k uvolnění katexu. 

 

2. zasolování 
během této fáze je ke katexu nasáván solný roztok ze solné nádoby. Dochází k výměně iontů. 

 

3. výplach 
v této fázi dochází k vytěsňování chloridů vápníku a hořčíku a zbytkové soli do kanalizace, tím 
se vylučuje průnik chloridů do upravené vody. Katex je plně vypláchnut. 
 

4. dopoušt ění solanky 
do solné nádoby je opět dopouštěna voda pro vytvoření  nového  solného  roztoku  na další 
regeneraci. Po ukončení dopouštění je proces regenerace ukončen.  

 
 
Upozornění: 
Vzhledem k tomu, že  cyklus regenerace je chemický proces, musíme počítat, že celková doba na regeneraci katexu je 
cca 180 minut. Teprve  po  této době je katex opět na 100% své kapacity, vypláchnutý. 
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Dále musíme uvažovat, že úpravna vody může opět regenerovat nejdříve po min.5 hodinách od ukončení poslední 
regenerace, neboť toto je minimální doba na rozpuštění soli ve vodě a vytvoření koncentrovaného solného roztoku. 
Přepínání do regenerace mezi tanky nesmí být tedy častější než 5 hodin. 
 
 

5.  Podmínky výb ěru a návrhu zm ěkčovacího filtru 

 
Duplexní změkčovací filtr volíme v tom případě, kdy požadujeme dodávku měkké vody bez přerušení. Duplexní systém 
má objemové řízení, řídící ventil Fleck má vlastní vodoměr a přepíná do regenerace ihned v okamžiku docílení 
nastavených hodnot. 
 
U změkčovacího filtru lze volit tyto modifikace: 
 
1. objem zm ěkčovací katexové nápln ě 
 
Množství náplně katexu, nebo-li kapacita úpravny, což je hodnota, která udává jaký objem surové vody je změkčovací 
filtr schopen změkčit do regenerace. Tím je myšlen objem vody, který má být změkčen z jednoho filtru do vyčerpání své 
kapacity. Výpočet a úvaha vychází ze stavu, že řídící ventil Fleck po dosažení kapacity filtru provede přepnutí z jednoho 
filtru na druhý, kdy tímto zůstává zachována dodávka měkké vody přes druhý filtr za současné regenerace prvého 
vyčerpaného filtru. Při této kalkulaci se musí dále vycházet ze skutečností, že filtr musí být provozován jen na max. 
hodinový průtok, který je u něj uveden a že doba od ukončení regenerace do začátku další regenerace nesmí být kratší 
než 5 hodin. Pokud nevychází některá z těchto hodnot, je nutné zvolit vyšší kapacitu filtru. 
 
Výpočtová část: 
 
přepočet celk.vápenaté tvrdosti: 1 mmol/l  = 5,6 0dH ( 0dH = stupeň německé tvrdosti ) 
    1 mval/l     = 2,8 0dH 
 
kapacita úpravny – vysvětlení: při kapacitě úpravny 240 m3 x 0dH  
    = objem změkčené vody 240 m3 při tvrdosti surové vody 10dH 
 
příklad výpočtu:         tvrdost surové vody 10 0dH        

       =  kap.240 / tvrdost 10 = 21,5 m3 změkčené vody do regenerace (10% rezerva) 
           tvrdost surové vody 20 0dH 

       =  kap.240 / tvrdost 20 = 10,5 m3 změkčené vody do regenerace (10% rezerva) 
 
 
6. Bezpečnostní pokyny, instala ční a provozní podmínky 
 
Bezpečnost práce, ochrana zdraví 
 
1. při instalaci brát v potaz, že zařízení je napájeno střídavým napětím 230V/50Hz, a dbát těchto opatření: 

a) úpravnu lze zapojit jen na el. přívod, který splňuje technické podmínky 
b) před připojením el. kabelu změkčovacího filtru zkontrolujeme jeho neporušenost  
c) při manipulaci s el. kabelem je nutné mít suché ruce, kabel musí být rovněž suchý. Je nutné zabránit přímému 

kontaktu vody s el. přípojným vedením 
d) přípojný el. kabel po montáži zafixujeme, aby nemohlo dojít k jeho mechanickému poškození. 
 

2. úpravna vody pracuje s tlakovou vodou z vodovodního řádu, kdy je nutné dbát na: 
a) tlakovou vodu vpouštět až po důkladné kontrole všech spojů, plynule bez rázů 
b) při práci omezit možnost zásahu obličeje tlakovou vodou 

 
Základní požadavky pro instalaci a provoz 
 
K provedení montáže změkčovacího filtru a zajištění správné činnosti je nutné zajistit následující: 
 

1. instalace na rovné, zpevněné ploše 
2. el. napojení 230V/50Hz, není-li uvedeno jinak 
3. zajistit průchodné napojení na odpadní vodu min.DN 50 
4. tlak surové vody na vstupu stále v rozmezí 0,25 - 0,8 MPa, od kap.400 pak  

0,4 - 0,8 MPa. 
5. teplota surové vody, okolí do max. 40 0C, není-li uvedeno jinak 
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6. surová voda musí být filtrována ve filtru mechanických nečistot hrubost min.100µm 
7. správná činnost úpravny vody jen za podmínky řádného doplňování NaCl, soli do solné nádoby 
8. úpravna nesmí být vystavena účinkům negativního vodního tlaku ( podtlaku ), popř. hydraulickým nebo 

hydro-pneumatickým rázům 
9. před změkčovací filtr se nesmí instalovat žádná automatická uzavírací armatura, která by mohla úpravnu 

vody v době regenerace odstavit od tlakové vody 
10. instalace v prostorách bez účinků otevřeného ohně, či sálavého tepla 
11. instalace bez rizika zamrznutí zařízení 
12. použití úpravny jen na účely stanovené dodavatelem 
13. veškeré provozní změny musí být prokonzultovány s dodavatelem 
14. zákaz zasahovat do řídícího ventilu a to do části elektrické i mechanické 

Postup vlastní instalace zm ěkčovacího filtru 

 
1. Úpravnu jsme vybalili, zkontrolovali vizuelně její nepoškozenost a umístili do prostoru instalace. Předpokládáme 

vzhledem k tomu, že čtete tyto řádky, že jste vytáhli tento manuál ze solné nádoby. 
Úpravny do kapacity 120 m3 x 0dH vč.dodáváme jako hotové celky, je tedy možné přejít rovnou k bodu č.8 pro 
vlastní instalaci. 
V rámci tohoto manuálu nedoporučujeme s ohledem na rozsah problematiky a specielních postupů svépomocí 
řešit kompletace filtrů nad kapacitu 240 m3 x 0dH, tuto svěřte raději specializované firmě. 

 
2. Sklolaminátové láhve umístíme na místo konečné instalace a obě rovnoměrně naplníme katexem. Při plnění 

dbáme na čistotu, neboť gelové katexové kuličky způsobují velmi kluzkou podlahu. Případné nečistoty ihned 
odstraníme. 

 
3. Do naplněných tanků napustíme čistou vodu mírně pod horní okraj hrdla. 
 
4. Nyní do zaplněných tanků pod mírným tlakem a za pomocí rotačních pohybů zatlačíme plastové stoupací trubky 

se spodním košem tak, až koš dosedne na dno láhve. Při umístění dbáme, aby horní okraj trubky byl správně 
vystředěn k hrdlu láhve. 

 
5. Přichystáme řídící ventil a napojovací adaptér pro druhou láhev k montáži. Na spodní část řídícího ventilu ( platí i 

pro napojovací adaptér ), kde na bronzovém těle ventilu je závit pro našroubování na láhev nasadíme horní 
zachycovač, plastový košík následně. Koš vsuneme do vybrání a přes boční aretační otvory vyvrtáme do těla 
koše díry pro fixační plastové kolíky. Koš poté fixujeme těmito plastovými kolíky. Případné vyčnívání kolíku 
odstraníme. Je-li uzávěr řešen bajonetovým zámkem, dbáme na správné osazení a pootočení do konečné 
polohy. Pozor, tento spoj již nesmíte zpětně rozebírat, neboť se nevratně zničí zámky na plastovém koši, který by 
jste museli dávat nový!! 

 
6. Nasadíme řídící ventil na láhev následně. Očistíme těsnící dosedací plošku a závit na plastové láhvi. Jednou 

rukou uchopíme řídící ventil, druhou povytáhneme stoupací trubku ze sklolaminátové láhve a rotačními pohyby 
nasazujeme ventil tak, až horní konec trubky projde přes těsnící gumový „O“ kroužek v hrdle ventilu, což ucítíme 
na těsném spojení ventilu a stoupací trubky. Tento komplet zašroubujeme do sklolaminátové láhve a pevně rukou 
dotáhneme. K dotažení nepoužíváme žádné nářadí. Při utahování jedna osoba drží láhev proti otáčení a druhá 
dotahuje ventil tak aby nepoškodila uchycení vodoměru na řídícím ventilu. Stejný postup aplikujeme následně i 
pro druhou láhev osazenou napojovacím adaptérem. 

 
7. Máme zkompletovaný tank s řídícím ventilem a tank s napojovacím adaptérem. 
 
8. Propojíme oba tanky vodovodním propojením a to nerez pancéřovanými hadicemi nebo potrubním vedením dle 

typu řídícího ventilu. Při montáži dbáme na dodržení vodní těsnosti spojů. 
 
9. Provedeme napojení úpravny na vodovodní řád. Napojení se provede dle typu řídícího ventilu přes bronzové 

nebo plastové závitové napojení. Dodržujte dimenzi napojovacího potrubí s dimenzí závitů na řídícím ventilu 
Fleck pro dodržení max.průtoku. Dbáme na dodržení směru šipek na nálitku. Šipka směrem do řídícího ventilu 
značí napojení surové vody, šipka směrem z ventilu značí napojení pro odvod upravené vody. Do úpravny 
nepouštíme vodu. 

 
10. Úpravny mají solnou nádobu umístěnou sólo, proto provedeme napojení solné nádoby na řídící ventil Fleck 

následně. Propojení provedeme dodanou PE hadičkou, která je v solné nádobě, kde na řídícím ventilu 
s bočním vyústěním je převlečná matka. Po odšroubování provlečeme hadičku touto matkou, nasadíme těsnící 
kroužek s kuželem a tento komplet dotáhneme. Stejný postup na vyústění solné nádoby. 
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11. Dále u všech úpraven provedeme napojení odpadu. Napojení odpadu je v zadní části ventilu a toto je zakončeno 

plastovým nátrubkem, nebo bronzovým šroubením k navlečení hadice s fixací páskou nebo našroubování 
odpadního vedení. Odpadní vedení není dodáváno s úpravnou. Pozor dodržujte dimenzi odpadního vedení jinak 
hrozí špatná funkce úpravny vody!! 

 
12. Nyní pomalým otáčením vodního kohoutu na vstupu napustíme úpravnu tlakovou vodou. Po natlakování 

překontrolujeme vodní těsnosti spojů. Případné netěsnosti odstraníme. 
 
13. Další krok instalace je napojení úpravny na el.proud spočívající v zasunutí zástrčky do zásuvky 230V/50Hz. 

Dbáme, aby kabel s koncovkou byl veden tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození, či kontaktu s vodivým 
prostředím. Veškeré elektro práce musí být provedeny v souladu s platnými ČSN. 

 
14. Změkčovací filtr je zapnut v el.síti, dále postupujeme dle manuálu řídícího ventilu Fleck v příloze. 
-------------------------- 
nyní prosím postupujte dle návody pro řídící ventil Fleck, který je dále dle typu popsán v  příloze tohoto 
manuálu 
--------------------------- 
15. Po seřízení ( naprogramování ) dle typu řídící jednotky Fleck, provedeme ruční spuštění regenerace viz. 

přiložený manuál řídící jednotky Fleck. 
 
16. Regeneraci prvního tanku provedeme dle manuálu řídícího ventilu Fleck. Regeneraci druhého tanku 

neprovádíme, neboť náplně jsou již zregenerovány, kdy první regenerace byla nutná pro ověření funkčnosti 
napouštění vody do solné nádoby. 

 
17. Nyní překontrolujeme, zda-li byla do solné nádoby napuštěna voda. Odpovídající množství vody je nutno 

překontrolovat dle tohoto vzorového výpočtu: 
 

Vycházíme z nutnosti minimálního množství soli v solné nádobě na 1 regeneraci. 
 Kapacita úpravny příkladně 600 m3 x 0dH děleno 4 = 150 l = objem katexu v litrech. Objem katexu v litrech 150 x 

0,130 ( nutné zasolení 1 l katexu 130 g NaCl ) = 19,50 kg = min.množství soli v kg pro jednu regeneraci. Známe 
objem soli = 19,50 x 4 ( 4 l je nutný objem vody pro rozpuštění 1 kg soli ) = 78 l = min. objem vody, který se 
automaticky  

 napustil do solné nádoby. Objem vody spočteme jako objem vodního válce tedy vodní plocha = průměr solné 
nádoby „dm“ = d2 x 3,14 to celé děleno 4 = plocha tu vynásobíme výškou vodního sloupce v „dm“ a vyjde nám 
vodní objem v „l“ v solné nádobě. 

  
 Korekci vodního objemu provedeme dle manuálu pro konkrétní řídící ventil Fleck. 
 
18. Pokud je napouštění vody v pořádku, je zprovoznění úpravny vody aquina hotové. Nyní přistoupíme k zaškolení 

obsluhy a vyplnění záručního listu. Tímto je instalace a zprovoznění ukončeno. 
 
7.  Povinnosti provozovatele: 
 
a) kontrola funkčnosti vstupního mechanického filtru, popřípadě jeho čištění. Četnost dle vysledované kvality surové 

vody, min. 1 x měsíčně ( platí i pro pitné vody !! ) 
b) vizuelní kontrola vodní těsnosti instalace a neporušenosti el.kabelů, doporučujeme               1 x měsíčně 
c) pro regeneraci používat jen tabletovanou regenerační sůl 
d) pravidelně dle vytížení úpravny doplňovat regenerační sůl, platí pravidlo, že nesmí být vidět dno solného tanku, dno 

musí být schované pod vrstvou soli.  
e) úpravnu provozovat jen s víkem na solné nádobě, případné nečistoty v solné nádobě je nutné odstranit 
f) kontrola výstupní kvality vody, dle místní podmínek v rozmezí 1 x denně minimálně však      1 x týdně 
 

Základní provozní údaje 
Spotřeba soli na regeneraci 1 l změkčovací náplně je 130 g. Na rozpuštění 1kg soli se uvažuje 4 l vody. Min. doba 
pro vytvoření nasyceného roztoku je 4 – 5 hodin dle teploty vody. 

 
Zaškolení obsluhy a předání do užívání ( doporučený postup ) 
 
1. zákazníka krátce informujeme o funkci úpravny vody přečtením textu dle strana 2, popis funkce zařízení, 1.odstavec 
2. zákazníka seznámíme s podmínkami provozu zařízení přečtením textu základní požadavky pro instalaci a provoz 

strana 6 nahoře. 
3. zákazníka seznámíme s provozními povinnostmi přečtením textu povinnosti provozovatele na této straně 8 dole, 9 

nahoře. 
4. se zákazníkem srozumitelně vyplníme a potvrdíme záruční list. 
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8.  Doplňující informace: 
 
Informace pro provozovatele: 
 
Dodavatel aquina, s.r.o. na požádání dále zajistí: 
 

- dodávku regenerační soli 
- dodávku sady pro měření kvality výstupní vody 
- provádění záručního a pozáruční servisu 
- poskytování pravidelné kontroly a údržby, dle podmínek smluvního ujednání 
- zvýhodněné podmínky pro provozovatele se servisní smlouvou 
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Záruční list pro úpravny vody aquina. 

   

typ instalované úpravny:   
 

výrobní číslo řídícího ventilu:   
 

kapacita úpravny vody vztaženo na 0dH x m3:  
 

tvrdost vody na vstupu 0dH :   
 

regenerace nastavena na a) m3 do reg.:  b) dní do reg.:  
 

datum uvedení do provozu a zaškolení uživatele :  
 

místo instalace : název firmy :  
 

 adresa : 
 

  
 

instalaci a seřízení provedl : název firmy :  
 

 adresa : 
 

  
 

 podpis, razítko :  
 

proškolení absolvoval : jméno :  
 

 podpis :  
 

   

 

 

 

 

„Na zboží je poskytována záruka v souladu s podmínkami uvedenými ve všeobecných obchodních podmínkách 
společnosti aquina, s.r.o. ze dne 1. 1. 2014. Práva kupujícího (nepodnikatele) dle ust. 2158 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v účinném znění, tím nejsou dotčena.“ 

  


