
 
 

Provozní p�edpis pro jednoduchou úpravnu vody 
vybavenou automatickou hlavou �asov� �ízenou 

typu 5 600 – kapacita 60 
 

 
POUŽITÍ: 
 
Jednoduché úpravny vody jsou kompaktní zm�k�ovací za�ízení ur�ené pro zm�k�ování 

vody nej�ast�ji pomocí nápln� siln� kyselého katexu v Na+ form�. 
Výhodou jednoduchých úpraven vody s automatickými �ídícími hlavami je jejich 

jednoduchá obsluha a montáž, ekonomi�t�jší provoz z hlediska spot�eby NaCl pro regeneraci 
a vhodné tvarové �ešení, jež nachází uplatn�ní zejména v pr�myslových provozech  

 
POPIS: 
 
Jednoduchá úpravna vody se skládá ze sklolaminátové láhve, napln�né ionexovou hmotou 

a plastové nádoby ( solankové nádrže ), jež sou�asn� slouží jako zásobník soli pro regeneraci. 
Tyto sou�ásti tvo�í kompaktní celek spolu s automatickou �asov� �ízenou hlavou, která je 
namontována na horní �ásti sklolaminátové lahve. Vrchní �ást solankové nádrže je opat�ena 
víkem, které slouží pro dopl�ování soli do solankové nádrže. 

Automatická �asov� �ízená hlava je naprogramována tak, že provádí regeneraci na základ� 
vložených �asových údaj� ( nap�. každý druhý den ) a to vždy v cca 200 hod , kdy je 
p�edpokládán nejmenší odb�r. 

Úpravnu p�ipojujeme k systému pomocí flexi hadic 3/4" nebo 1". 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
 

Napájecí el. soustava 220V / 50Hz 
pracovní teplota min1°C, max 40°C 
Provozní tlak min 3 bar, max 6 bar 
Za�ízení nesmí být vystaveno mrazu!  

 
Schéma automatické hlavy: 
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UVEDENÍ DO PROVOZU : 
 
- Zkontrolujte, zda je úpravna správn� napojena dle instala�ního schématu 
- Zapl�te solankovou nádrž do cca 30 cm výšky �istou vodou 
- P�ipojte �ídící ventil do elektrické sít�, rozsvítí se zelená kontrolka 
- Pomalu  ( aby nedošlo k vodnímu rázu ) otvírejte ventil na p�ívodním potrubí až do 

jeho úplného otev�ení 
- Poté oto�te programovým kolem �. 1 ve sm�ru hodinových ru�i�ek tak, aby se 

rozsvítila �ervená kontrolka ( programovým kolem nikdy neto�it proti sm�ru 
hodinových ru�i�ek !! ) 

- Úpravnou za�ne protékat proplachová voda do odpadního vedení a dojde tak 
k vytla�ení p�ebyte�ného vzduchu a vypláchnutí ionexového lože. 

- B�hem cca 2 hodin provede úpravna automaticky kompletní regenera�ní cyklus, b�hem 
n�hož odsaje vodu dopln�nou p�edtím ru�n� do solankové nádrže a op�tovn� ji napustí. 
( množství dopušt�né vody je p�edem nastaveno a hladina dopušt�né vody bude tedy 
rozdílná od hladiny ru�n� dopln�né !! ) 

- Nasypeme cca 20 cm tabletované soli do solankové nádrže, používejte pouze 
tabletovanou s�l a nedopus�te její úplné vypot�ebování !! 

 
NASTAVENÍ REGENERACE : 
 
- provedeme jednoduchý výpo�et kapacity úpravny a to následovn� : 
 P�íklad : 
 
1) Vstupní voda má tvrdost 20 st.n�meckých 
 vyd�líme kapacitu : po�tem st. N�meckých tedy  60:20 = 3 m3  do regenerace 
  
2) Vstupní voda má tvrdost 12 st.n�meckých 

 vyd�líme kapacitu : po�tem st. N�meckých tedy  60:12 = 5 m3  do regenerace 
 
V prvním p�ípad� je tedy úpravna schopna upravit 3 m3  a v druhém 5 m3  vody do doby   
než je pot�eba její regenerace !! Úpravna je vybavena pln� automatickým �ídícím ventilem,  
který podle nastavení provede regeneraci automaticky. Podle Vaší spot�eby vody pouze  
nastavíte na �asovém kole �. 2 frekvence regenerací. �asové kolo je vybaveno 12-ti kolíky.  
Každý kolík p�edstavuje 1 den ( 12-ti denní cyklus ). Je –li kolík vystr�en sm�rem ven,  
úpravna daný den provede regeneraci tzn : 
- je vysunuto všech 12 kolík� – úpravna bude regenerovat každý den 
- je vysunut každý druhý kolík - úpravna bude regenerovat každý druhý den 
- je vysunut každý �tvrtý kolík - úpravna bude regenerovat každý �tvrtý den 
- je vysunut druhý,t�etí a  šestý kolík - úpravna bude regenerovat druhý a t�etí den, 

následuje pauza, poté regenerace 6 den, op�t pauza 6 dn� ( dob�hne 12-ti denní cyklus) 
a poté se celý cyklus bude opakovat 

P�íklad nastavení :  
 
  Je-li Vaše spot�eba vody pro napájení vyvíje�e 1,3 m3  denn� a tvrdost 20 st.n�meckých 
musí úpravna regenerovat každý druhý den ( 2 x 1,3 = 2,6 a kapacita je 3 m3  do regenerace 
viz p�íklad 1 ) Vystr�íte tedy na �asovém kole každý druhý kolík a úpravna zregeneruje vždy 
ješt� p�ed vy�erpáním její kapacity 
  

 



  Je-li Vaše spot�eba vody pro napájení vyvíje�e 1,8 m3  denn� a tvrdost 20 st.n�meckých 
musí úpravna regenerovat každý den ( 2 x 1,8 = 3,6 a kapacita je 3 m3  do regenerace viz 
p�íklad 1,došlo by p�i regeneraci každý druhý den k vy�erpání kapacity a pr�niku tvrdé vody 
do vyvíje�e ) Vystr�íte tedy na �asovém kole všechny kolíky a úpravna bude regenerovat 
denn� 

 
 
 

NASTAVENÍ REÁLNÉHO �ASU 
 
 
- stisknete �ervený kolík �. 3 a pootá�ením spodního kola �. 4 nastavíte reálný �as 

v okénku 5 
- tento údaj slouží pro odloženou regeneraci a úpravna za�íná regenerovat vždy v dané 

dny v cca 2 hod. ráno, dojde –li tedy k výpadku el. energie na delší �as je nutné �asový 
údaj opravit, aby nedocházelo k regeneraci nap�íklad v dopoledních hodinách 

 
 

Po nastavení regenera�ních kolík� a reálného �asu je úpravna pln� 
p�ipravena k provozu, sta�í tady pomalu otev�ít ventil na jejím výstupu a 
za�ít odebírat upravenou vodu !!  

 
 
 


