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PAMATA DATI 
Pirms pieslēgšanas sākuma, nodošanas ekspluatācijā un iekārtas ekspluatācijas, lūdzam aizpildīt 
zemāk norādītās ailes: 
Modeļa numurs (MOD. NO*) : ………………………….……………………… 
 
Sērijas numurs (SER. NO*) : …………………………………………………. 
 
Kods (DATE CODE *) : …………………………………………………. 
 
* Informācija par modeli, sērijas numuru un kodu atrodas uz uzlīmes, kas atrodas uz vadības pults korpusa 
aizmugurējās sienas iekšpusē. 
 
Datums nodošanai ekspluatācijā :  ........................................................... 
 
Ūdens cietība    :  ............................ dH (vācu grādi) 

Dzelzs saturs    :  .............................mg/l 

pH reakcija    :  ................................. 

Garša un/vai aromāts   :  ................................. 

Ūdens spiediens   :  ............................bar 

Šķidruma patēriņš   :  ............................ m3/h 

 
Uzmanību: 

 
Pirms uzstādīšanas uzsākšanas nepieciešams iepazīties ar šo instrukciju un 

turpmāk ievērot visus drošības tehnikas noteikumus, kas attiecas uz iekārtas 
nodošanu ekspluatācijā un tās funkcionēšanu. Gadījumā, ja rodas kaut kādi 
jautājumi, tad lūdzu griezties pie iekārtas piegādātāja vai ražotāja tehniskās 

apkalpošanas dienesta. 
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I NODAĻA 

 
 

1. HIDRAULISKĀ MONTĀŽA  

 
A. INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBAS TEHNIKU  

• Pirms ūdens mīkstināšanas iekārtas uzstādīšanas uzsākšanas un nodošanas ekspluatācijā, lūdzam 
iepazīties ar šo instrukciju. Tajā iekļauto norādījumu ievērošana nodrošinās drošu un pilnīgu 
nopirktās iekārtas izmantošanu. Instrukcijas noteikumu neievērošana var radīt materiālus 
zaudējumus un kaitēt veselībai. 

• Ūdens mīkstināšanas iekārta likvidē ūdenī kalcija un magnija katjonus, kas ir atbildīgi 
par ūdens cietību, kā arī var likvidēt ūdenī izšķīduša divvērtīgā dzelzs savienojumus ar 
pieļaujamo koncentrāciju no 2,0 mg Fe/l. Iekārta nelikvidē dzelzi citā formā (piemēram, 
organiskā), kā arī neuzlabo ūdens garšu un aromātu. 

• Apkārtējās vides temperatūra, kurā darbojas ūdens mīkstināšanas iekārta, nedrīkst būt zemāka 
par 4 ºC un augstāka par 40 ºC. 

• Maksimālā temperatūra ūdenim, ko iekārta var mīkstināt, nedrīkst būt augstāka par 49 ºC. 
• Kopā ar iekārtu tiek piegādāts mehānisks filtrs, kuru nepieciešams uzstādīt cauruļvadā, kas 

padod neapstrādātu ūdeni, atbilstoši shēmai, kas attēlota 2. att. 
• Ūdens mīkstināšanas iekārta funkcionē ar 24 V sprieguma elektroenerģijas barošanu. Lūdzu 

lietot transformatoru, kas piegādāts kopā ar iekārtu. 
• Barošanas kabeļa bojājuma gadījumā nepieciešams nekavējoties atslēgt transformatoru. Pirms 

atkārtotas barošanas ieslēgšanas kabeli nepieciešams nomainīt vai salabot. 
• Pirms vārsta ārējā vāka noņemšanas obligāti nepieciešams atslēgt iekārtas elektrisko barošanu. 
• Ūdens mīkstināšanas iekārtu nedrīkst izmantot ūdens mīkstināšanai, kam nav normēti fizikāli 

ķīmiskie un bakterioloģiskie parametri. 
 
B. ŪDENS MĪKSTINĀŠANAS 

IEKĀRTAS IZPAKOŠANA 
 
Pirmām kārtām nepieciešams izņemt 
visus iekārtas elementus no kartona 
kastes, izpakot no putupolistirola 
apklājuma un līmlentēm. Pārbaudīt, vai 
transportēšanas laikā ūdens 
mīkstināšanas iekārta nav bijusi pakļauta 
bojājumam. Gadījumā, ja tiek konstatēti 
bojājumi, nepieciešams nekavējoties par 
šo faktu paziņot pārdevējam. 
Iekārta jāizņem ļoti saudzīgi. Iekārta tiek 
piegādāta samontētā veidā, tādēļ tā ir 
smaga. Pārnesot nepieciešams satvert 
«no apakšas», kā arī izvairīties bīdīt pa 
grīdu. Neapgriezt ar augšpusi lejup, 
nemest un nenovietot uz stūrainām vai 
asām virsmām. 
 
 

vadības uzgalis elektroniskais 
panelis 

vāks 

kanāla vāks 

kanāla vāks 

sāls šķīduma šļūtene

noteka 

aizsardzība 
pret 
pārplūšanu 

sāls šķīduma 
vārsts

sāls šķīduma 
kanāls 1. att.
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C. LOKĀLO HIDRAULISKO APSTĀKĻU PĀRBAUDE 
 
• Cauruļvada ūdens spiediens 
Lai ūdens mīkstināšanas iekārta funkcionētu atbilstošā veidā, ūdens spiediens tīklā nedrīkst būt zemāks par 
1,4 bar un augstāks par 8,0 bar. Ja ūdens spiediens ir zemāks par minimumu, tad nepieciešams lietot 
pneimatisku ūdens spiediena iekārtu, kas paaugstina spiedienu; ja spiediens pārsniedz maksimāli pieļaujamo 
vērtību, nepieciešams uzstādīt spiediena reduktoru. 

 
Uzmanību: 
Gadījumā, ja dienas laikā spiediens sasniedz 8,0 bar, var notikt tā, ka naktī spiediens šo vērtību var 
pārsniegt. Šādā gadījumā ieteicams uzstādīt spiediena reduktoru. Lai kontrolētu darba spiedienu cauruļvadu 
sistēmā, iesakām uzstādīt šajā sistēmā manometrus atbilstoši shēmai (2. att.). 
 
• Šķidruma patēriņš  

Lai ūdens mīkstināšanas iekārta funkcionētu atbilstošā veidā, šķidruma minimālajam patēriņam ieejā 
jābūt 11,0 l/min. Lai noteiktu šķidruma patēriņu, nepieciešams izmantot trauku ar vismaz 4 litru tilpumu, 
rīkojoties saskaņā ar zemāk minētajiem norādījumiem: 
- atvērt pilnībā abus aukstā ūdens vārstus, kas atrodas vistuvāk ūdens caurplūduma mērītājam, 
- izmērīt laiku, kas nepieciešams trauka uzpildīšanai no pirmā vārsta (otram vārstam šajā laikā jābūt 

pilnībā atvērtam), 
- iztukšot trauku un izmērīt laiku, kas nepieciešams trauka uzpildīšanai no otrā vārsta (pirmajam 

vārstam šajā laikā jābūt pilnībā atvērtam), 
- noslēgt abus vārstus; saskaitīt laiku, kas nepieciešams trauka uzpildīšanai no abiem vārstiem, 
- rezultāts, kas ir mazāks vai vienāds ar 90 sekundēm, nozīmē, ka šķidruma patēriņš ir atbilstošs, 
- rezultāts jāieraksta tabulā «Pamata dati» 3. lpp. 
 

D. ŪDENS MĪKSTINĀŠANAS IEKĀRTAS UZSTĀDĪŠANAS VIETAS IZVĒLE 
 
• Ūdens mīkstināšanas iekārta ir jānovieto tuvu pneimatiskā ūdens spiediena iekārtai (ūdens padeves 

gadījumā no atsevišķas ūdens ņemšanas iekārtas) vai ūdens caurplūduma mērītājam, kas mēra pilnu 
ūdens patēriņu mājsaimniecībā (ūdens cauruļvada padeves gadījumā). Iekārtai jāatrodas kanalizācijas 
notekas tiešā tuvumā. 

• Pieslēdzot ūdens mīkstināšanas iekārtu pirms ūdens sildītāja (vai katla), nepieciešams pievērst uzmanību 
tam, lai ūdens temperatūra pieslēgšanas vietā nepārsniegtu 49 ºC. Vislabāk ir starp ūdens mīkstināšanas 
iekārtu un ūdens sildītāju (vai katlu) uzstādīt pretvārstu, kas pasargās karstā ūdens atgriešanos uz ūdens 
mīkstināšanas iekārtu. Ļoti karsts ūdens var bojāt vadības vārsta elementus un jonu apmaiņas sveķus. 

• Nepieciešams ņemt vērā, ka ūdens vārsts, kas tiek lietots ārējām vajadzībām (piemēram, dārza 
laistīšanai), jāizvieto pirms ūdens mīkstināšanas iekārtas. Ārējām vajadzībām izmantojamā ūdens 
mīkstināšana (ciktāl nav tādas nepieciešamības) nav ekonomiska. 

• Ūdens mīkstināšanas iekārtu nepieciešams uzstādīt vietā, kas ir pasargāta no aizsalšanas. Aizsalšanas 
gadījumā iekārta tiks iznīcināta. Garantijas saistības neattiecas uz līdzīga rakstura bojājumiem. 

• Ūdens mīkstināšanas iekārta darbojas ar 24 V sprieguma strāvu. Transformators un elektriskais kabelis 
tiek piegādāts kopā ar iekārtu. Iezemētai kontaktligzdai jāatrodas tiešā iekārtas tuvumā, tai jābūt 
pasargātai no lietus un sala iedarbības. Ūdens mīkstināšanas iekārtai jābūt vienmēr pieslēgtai 
elektriskajai strāvai; kontaktligzdas darbībai nedrīkst izmantot slēdzi, jo to var nejauši izslēgt. 

 
Е. MATERIĀLI   

Pirms iekārtas uzstādīšanas uzsākšanas nepieciešams veikt ūdens mīkstināšanas iekārtas atbilstošās ūdens 
pievades un notekas pieslēgšanas pārbaudi. Ja skatītās no priekšpuses, tad ūdens «ieejai» jābūt labajā pusē, 
bet «izejai» – kreisajā pusē (3. att.). Nepieciešams arī noteikt cauruļvadu sistēmas izgatavošanas materiālu. 
Ieteicama vara vai polivinilhlorīda cauruļvadu izmantošana. 
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Ūdens mīkstināšanas iekārtas hidraulisko pieslēgšanu nepieciešams veikt atbilstoši shēmai, kas attēlota 2. att. 
Ūdens mīkstināšanas iekārta ir aprīkota ar filtru, pārplūdes «by-pass» tipa vārstu ar savienojošajiem 
elementiem un šļūteni skalošanas ūdeņu novadīšanai. Citus hidrauliskās instalācijas aprīkojuma elementus, 

 3. att. 

 2. att. 

ūdens dārza 
laistīšanai 

neapstrādāts 
ūdens 

vārsts vārsts vārsts pārplūdes vārsts 

manometrs 

vārsts 

manometrs 
mano-
metrs 

iepriekšējās 
attīrīšanas filtrs

mīkstināts 
ūdens 

skaloša-
nas 
ūdeņu 
notece

vadības 
vārsts vadības 

vārsts 

iekārtas korpuss 

vārsts paraugu 
ņemšanai 

Transformators 

Cietais ūdens 

Izeja 

Ieeja 

Galvenā ūdens pievade 
Atgriezeniskais ūdens 

3/4 collu pieslēgšanas 
caurule 

3/4 collu pieslēgšanas 
caurule 

3/4 collu uzmava 

Šļūtene 
notekūdeņiem 

Vara caurule 

Nostiprināšanas 
skavas 

3/4 collu uzmava 

3/4 collu 
uzgrieznis 

Vara caurule 
Pie vadības uzgaļa 

«BY-PASS» 
vārsts 

Noblīvējuma 
starplika un 
uzgrieznis 

Noblīvējuma 
starplika  

Drenāžas aka Atstarpe 
4 cm 

Šļūtene aizsardzībai pret pārplūdi 
(nav piegādes komplektā) 

UZMANĪBU: Šļūteni skalošanas ūdeņiem un 
šļūteni aizsardzībai pret pārplūdi nepieciešams 
piestiprināt drenāžas akai  
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piemēram, ventiļus, manometrus, vārstus paraugu ņemšanai u.tml., nodrošina par instalāciju atbildīgā 
persona, un šie elementi netiek piegādāti kopā ar iekārtu. Iekārtas pareizai pieslēgšanai var būt lietderīgi arī 
3.÷6. att. 
 
Uzmanību: 
Hidraulisko pieslēgumu piemēri, kā arī nepieciešamo materiālu uzskaitījums, kas norādīti 3., 4., 5. un 6. att., 
ir paredzēti tikai kā ieteicamo risinājumu padomi. Lai izvairītos no problēmām attiecībā uz pareizu 
hidraulisko ūdens mīkstināšanas iekārtas pieslēgšanu, iesakām sazināties ar kvalificētu iekārtas 
uzstādīšanas organizāciju. 
  

 
 
 
 
 

 
F. PĀRPLŪDES (BY-PASS) VĀRSTA MONTĀŽA 
 
Gadījumā, ja pārplūdes vārsts nav uzstādīts rūpnīcā, nepieciešams veikt šādas operācijas: 
1. Iepriekšējas operācijas 
a) Noslēgt slēgvārstu ūdens pievadē no pilsētas ūdensvada tīkla vai no pneimatiskas ūdens spiediena 

iekārtas (7. att.). 
b) Nepieciešamības gadījumā apturēt katla darbību (atslēgt gāzi vai elektroenerģiju). 
c) Atvērt visaugstāk un viszemāk uzstādītos paraugu ņemšanas vārstus (krāna vārstus), lai iztukšotu 

ūdeni no cauruļvadu sistēmas. Kad ūdens pārstās tecēt, vārstus noslēgt. 
2. Pārplūdes vārsta (by-pass) uzstādīšana. 
a) pārbaudīt, vai ieejas un izejas atverēs neatrodas svešķermeņi, uzmanīgi izņemt plastmasas skavas 

un pārliecināties, vai turbīna un tās atbalsts atrodas atbilstošā vietā (8. att.), 
b) ieeļļot ar silikona eļļu blīvgredzenus un uzmanīgi novietot tos pēc iespējas dziļāk pārplūdes vārsta 

uzmavās; uzlikt divas nostiprināšanas skavas no augšas lejup, kā parādīts 8., 9. un 10. att., 
c) ja savienojumi ir izgatavoti no vara caurulītēm, tad pēc gredzenu eļļošanas nepieciešams caurulītes 

pēc iespējas dziļāk ievadīt pārplūdes vārsta atverēs; izvietot nostiprināšanas skavas atbilstoši 9. un 
10. att. 

5. att. 

6. att. 

CAURUĻVADU SISTĒMA NO VARA VAI POLIVINILHLORĪDA  

Mīkstināts ūdens 

UZMAVAS SAVIENOJUMU IEEJA-IZEJA  PIESLĒGŠANA + 
PĀRPLŪDES VĀRSTS «BY-PASS» 

Izeja Ieeja 

Ciets ūdens 

Nepieciešamie 
pievienojumi (bez attēla)  
Izliekums 90º (2) 
Vienkāršs uzgalis (2) 
Caurules (pēc vajadzības) 

Pie ārējiem parauga ņemšanas vārstiem 

Pārplūdes vārsts 

Vara uzmava 
Apaļš blīvējums 

Nostiprinājuma 
skava 

2 eksempl. 

PIESLĒGŠANAS PIEMĒRS AR 
VĪTŅOTĀM CAURULĒM 

PIESLĒGŠANA AR PĀRPLŪDES VĀRSTA 
«BY-PASS» PALĪDZĪBU 

Pie ārējiem parauga ņemšanas vārstiem 

Mīkstināts ūdens 

Cieta ūdens 
pieplūde 

Nepieciešamie 
pievienojumi (bez attēla)  
Izliekums 90º (2) 
Vienkāršs uzgalis (2) 
Caurules (pēc 
vajadzības) 

Izeja 
Ieeja 

Izejas 
atvere Pāreja 1" 

× 3/4" 

Ieejas 
atvere 

Vārsts «BY-PASS» 

Vārsts «BY-PASS» 
Ūdens mīkstināšanas iekārta 
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Uzmanību: 
Pārliecināties, vai skavas ir atbilstošā veidā nostiprinātas un vai tās noturēs pārplūdes vārstu 
atbilstošajā vietā. 
 

 
 

 
 

 7. att. 

 8. att. 

Slēgvārsts Slēgvārsts 

Gāzes padeves 
slēgvārsts 

Savācējtrauks 

Savācējtrauks 

Ūdens mērītājs 

Barošanas slēdzis

Pneimatiskā ūdens spiediena veidošanas 
iekārta 

PĀRPLŪDES VĀRSTA IEKĀRTA

Nostiprināšanas skava 

Pirms pārplūdes vārsta uzstādīšanas nepieciešams pārbaudīt, 
vai turbīna un tās atbalsts atrodas vārsta izejas atveres galā 

Izejas atvere 

Ieejas atvere 

Turbīna 

Atvere 
zondei

Turbīnas 
atbalsts



 

 9

 
 

  
 
 
G. ŪDENS MĪKSTINĀŠANAS IEKĀRTAS IZVIETOŠANA UN PIESLĒGŠANA 
 
  

1. Ūdens mīkstināšanas iekārtu nepieciešams 
uzstādīt uz plakanas un līdzenas virsmas. 
Nepieciešamības gadījumā kā atbalstu var 
izmantot finieri. Ja nepieciešams, jālieto 
regulējams paliktnis (12. att.). Nedrīkst 
paliktņus novietot tieši zem ūdens 
mīkstināšanas iekārtas (bez finiera). Ar ūdeni 
un sāli uzpildītās iekārtas smagums var radīt 
korpusa plaisāšanu. Lai pārvietotu ūdens 
mīkstināšanas iekārtu, nepieciešams to 
satvert «no apakšas» un uzmanīgi šūpojot 
uzstādīt jaunā vietā. 

 
 

2. 

9. att. 

10. att. 11. att. 

Sānskats 

12. att. 

Nostiprināšanas 
skavas

Skats no aizmugures Blīvēšanas 
paplāksne 

Vārsta ieeja vai 
izeja 

Vārsts «BY-PASS» 

NOSTIPRINĀŠANAS SKAVU UZSTĀDĪŠANA 

Pārplūdes vārsts 

Ieejas/izejas atveres 
šķērsgriezums

Nostiprināšanas 
skava 

Skavu uzstāda starp lieliem 
savienojumiem

Apaļš blīvgredzens 

PĀRPLŪDES VĀRSTS NOVIRZA  
ŪDENI LEJUP 

Apgriezt pārplūdes vārstu, lai 
varētu to pieslēgt no zemes 
izejošajiem cauruļvadiem

Izejas atvere 

Ieejas atvere 

Regulējošais 
paliktnis

Finieris 
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Ūdens mīkstināšanas iekārtas hidrauliskā pieslēgšana: 
Jārīkojas atbilstoši augstāk minētajiem norādījumiem, īpaši ievērojot hidrauliskā pieslēguma 
shēmu (2. att.). Jāatzīmē, jānozāģē un blīvi jāsavieno caurules, trejgabali, izliekumi un citi 
instalācijas elementi. Lūdzu atcerēties, ka skatoties uz ūdens mīkstināšanas iekārtu no 
priekšpuses, «ieejas» pieslēgums atrodas labajā pusē. Ja ūdens plūst no kreisās puses uz labo 
pusi, tad šādas instalācijas pieslēgšanas laikā nepieciešams izmantot izliekumus. 

 
Uzmanību: 
Ja rodas jebkādas šaubas un problēmas ūdens mīkstināšanas iekārtas hidrauliskajā pieslēgumā, 
iesakām sazināties ar kvalificētu un autorizētu uzstādīšanas organizāciju. 

 
H. SKALOŠANAS ŪDEŅU NOVADĪŠANAS ŠĻŪTENES PIESLĒGŠANA PĒC 

REĢENERĀCIJAS 
 
1. Skalošanas ūdeņu novadīšanas šļūtenes pieslēgšana pēc reģenerācijas. 
• Skalošanas ūdeņu novadīšanas instalācijas pieslēgšanai no ūdens mīkstināšanas iekārtas 

nepieciešams izmantot šļūteni, kas tiek piegādāta kopā ar iekārtu. Šļūtenes vienu galu uzmaukt 
skalošanas ūdeņu izejas īscaurulei, kas atrodas vadības uzgaļa aizmugurējā daļā, bet otru galu – 
ievietot kanalizācijas akā (13., 14. un 15. att.). Starp šļūtenes galu un izejas atveri jābūt 
vismaz 4 cm atstarpei. Tas novērsīs ūdens mīkstināšanas iekārtas netīrumu iesūknēšanas 
iespējamību. 

• Šļūtene jānostiprina tā, lai skalošanas ūdeņu intensīvas iztecēšanas laikā būtu nekustīga. 
Šļūtene nedrīkst būt saliekta, savijusies vai caura. 

• Šļūtenei jāatrodas zem vadības vārsta iztecēšanas īscaurules. 
 
2. Sāls šķīduma kameras pārlejamā izliekuma pieslēgšana. 
• Kaučuka uzmavu novietot sāls šķīduma kameras atverē (no aizmugures) tādā veidā, lai tās daļa 

atrastos iekšpusē, daļa – ārpus kameras, 
• plašāko izliekuma galu ievietot uzmavā no kameras ārpuses, 
• var pieslēgt novadīšanas šļūteni – savienojuma diametrs 3/8 collas – iekšējā vītne (trūkst 

piegādes komplektā) analoģiski kā 1. punktā aprakstītajā paņēmienā. 
 
Uzmanību: 
- sāls šķīduma kameras pārliešanas šļūtene ir tikai papildus nodrošinājums gadījumā, ja sāls 

šķīduma kameras uzpildīšanas etaps nebeidzas saskaņā ar programmu, 
- neviena pārliešanas šļūtenes daļa nedrīkst atrasties virs iztecēšanas līmeņa (13. att.), 
- aizliegts pieslēgt sāls šķīduma kameras pārliešanas šļūteni pie iztecēšanas īscaurules no 

vadības vārsta (skatīt iepriekš 1. punktu). 
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I. JONU APMAIŅAS KOLONNAS UZPILDĪŠANA AR ŪDENI 
 
Uzmanību: 
Lai nepieļautu iekārtas bojājumu, ko izraisa gaisa vai ūdens spiediens, kā arī, lai izskalotu 
netīrumus no instalācijas caurulēm, nepieciešams ievērot šādus norādījumus. 
 
1. Uzstādīt ūdens mīkstināšanas iekārtas pārplūdes vārsta mehānismu stāvoklī «by-pass». 
2. Noslēgt slēgvārstu, ar kuru noslēdz mīkstā ūdens padevi (ko izmanto katla, ūdens sildītāja 

barošanai un patēriņa ūdenim), kas atrodas aiz iekārtas. 
3. Lēnām atvērt vārstu, kas padod ūdeni instalācijā. 
4. Pakāpeniski atvērt vārstu paraugu ņemšanai, kas atrodas iekārtas priekšpusē. Sākumā var 

rasties «spļaudīšanās» efekts un ūdens iztecēšanas pārtraukumi. Tas rodas, ja no cauruļvadu 
sistēmas tiek izvadīts gaiss. 

13. att.  14. att.

15. att. 

Skalošanas ūdeņu izejas 
īscaurule

Skalošanas ūdeņu izejas 
īscaurule 

Šļūtene skalošanas ūdeņu 
novadīšanai 

Skava 

Skalošanas ūdeņu izejas 
īscaurule

Šļūtene skalošanas ūdeņu 
novadīšanai

Uzmava 
Izliekums 

Skava 

Šļūtene skalošanas ūdeņu 
novadīšanai

Šļūtene, kas piestiprināta 
ar auklu vai stiepli

Šļūtene aizsardzībai no pārliešanas 
(nav piegādes komplektā) Kanalizācijas aka 

Pie atveres, 
kas nav 

kanalizācijas 
aka, šļūteni 
jānostiprina 

nekustīgi 

Vertikāla 
iztukšošanas 

caurule 

1/4 collu vītne NPT

Uzgalis šļūtenes 
nostiprināšanai

Skava 1/4 collu vītne NPT

Štancēts uzgalis Pāreja 1/4" – 1/2" 
(nav piegādes komplektā) 1/2 collu vara caurule 

(nav piegādes komplektā) 

1/2 collu vara caurule 
(nav piegādes komplektā) 

Pārejas gadījumā štancēto 
uzgali nogriezt 
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5. Analoģiski nepieciešams rīkoties ar paraugu ņemšanas vārstu, kas atrodas aiz iekārtas. 
6. Pēc gaisa izvadīšanas no cauruļvadu sistēmas (regulāra ūdens strūkla no paraugu ņemšanas 

vārstiem) noslēgt paraugu ņemšanas vārstu iekārtas priekšpusē. 
7. Pakāpeniski uzstādīt ūdens mīkstināšanas iekārtas pārplūdes vārsta mehānismu no stāvokļa 

«by-pass» uz «service». Šīs operācijas rezultātā kolonna sāks uzpildīties ar ūdeni un ar ūdens 
mīkstināšanas iekārtas filtrējošo slāni. Tas jādara pakāpeniski, ar pārtraukumiem, lai nepieļautu 
ļoti strauju spiediena pieaugumu jonu apmaiņas kolonnā. 

8. Noslēgt paraugu ņemšanas vārstu, kas atrodas aiz iekārtas. 
9. Pēc apmēram 3 minūtēm atvērt slēgvārstu, kas atrodas aiz iekārtas, un pārtrauc mīkstā ūdens 

padevi mājsaimniecības vajadzībām. 
10. Pārbaudīt cauruļvadu sistēmas hermētiskumu. Novērst iespējamās kļūmes, kas saistītas ar 

traucējumiem hermētiskumā. 
 

 
 

J. ELEKTRISKĀ PIESLĒGŠANA 
 
1. Iekārta tiek barota ar elektrisko strāvu 24 V, 50 Hz. Komplektā ietilpstošais transformators 

pārveido 220-240 V strāvu par 24 V. 
 

2. Saslēgt elektrisko vadu galus, kas iziet no ūdens mīkstināšanas iekārtas, ar transformatora 
vadiem. Savienošanas vietu izolēt, lai aizsargātu no mitruma. 

 
3. Transformatoru pieslēgt 220-240 V 50 Hz kontaktligzdai (17. att.). 

 
4. Nostiprināt elektriskos vadus, kas baro ūdens mīkstināšanas iekārtu tā, lai tie būtu pasargāti no 

pārraušanas vai bojājuma. 
 

Uzmanību: 
Nepieciešams parūpēties par to, lai iekārta tiktu pastāvīgi nodrošināta ar elektrisko barošanu, 
izņemot labošanas laiku vai avārijas situācijas. 
 
 

16. att. 

PĀRPLŪDES VĀRSTS 
«BY-PASS» 

Virzulis izbīdīts = 
ūdens mīksts 

Virzulis nospiests = 
apejas stāvoklis 
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K. KĀRTĒJO SOĻU SARAKSTS, KAS VEICAMI IEKĀRTAS UZSTĀDĪŠANAS LAIKĀ – 

REZULTĀTU NOTEIKŠANA 
 
Pirms ūdens mīkstināšanas iekārtas nodošanas ekspluatācijā, lūdzu vēlreiz izanalizēt visu to 
izpildīto operāciju pareizību, kas saistītas ar uzstādīšanu (tā ir soļu rezultātu noteikšana, kas 
aprakstīti I nodaļā no A. līdz J. punktam): 

 
• Uzmanīga iekārtas izsaiņošana no kartona kastēm, ņemot vērā iekārtas svaru. 
• Lokālo hidraulisko apstākļu pārbaude. 
• Iekārtas pareizas un drošas uzstādīšanas vietas izvēle. 
• «By-pass» tipa pārplūdes vārsta montāža. 
• Pareizas ūdens mīkstināšanas iekārtas hidraulisko pieslēgumu uzstādīšana (kvantitatīvā 

un kvalitatīvā plānā) ūdens tīklam. 
• Skalošanas ūdeņu novadīšana kanalizācijā – šļūtenes pieslēgšana. 
• Gaisa aizvadīšana no ūdensvada tīkla un iekārtas uzpildīšana ar ūdeni. 
• Iekārtas pieslēgšana elektrībai. 

 
 
 
 

17. att. 18. att. 

Transformators 

Kontaktligzda 
230 V  50 Hz 

Elektriskais 
vads

Pie ūdens mīkstināšanas 
iekārtas vadības pults

24 V  līdzstrāva 

Transformators

Turbīnas sensors Zaļš 

NC slēdzis 
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2. ŪDENS MĪKSTINĀŠANAS IEKĀRTAS NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ 
 
A. VADĪBAS PULTS IEPROGRAMMĒŠANA 
 

 
 
Pēc transformatora pieslēgšanas elektriskās strāvas kontaktligzdai uz indikatora ekrāna 3 sekunžu 
laikā parādās dotās iekārtas modeļa kods un testa numurs (J1.0 или S5.1). 
 
Iekārtai «AQUAHOME 18» parādās kods SR17, bet iekārtai «AQUAHOME 27» – kods SR24.  
 
Pēc tam parādās informācija par laiku PRESENT TIME 12:00, kas sāk mirgot. 
 
Ja indikators parāda SR---, tad nepieciešams nospiest pogu  vai , kamēr neparādīsies 
informācija SR17 (AQUAHOME 18 gadījumā) vai SR24 (AQUAHOME 27 gadījumā). Lai 
pārbaudītu ievadītā koda pareizību, nepieciešams izslēgt un atkārtoti ieslēgt elektrisko barošanu. 
Gadījumā, ja parādīsies cits kods, nekā tas, kas bija paredzams, tad nepieciešams par to paziņot 
tehniskās apkalpošanas dienestam, kas nodrošināja piegādi. 
 
Akustiskais signalizators (BIP): signalizators iedarbojas katrā pogas nospiešanas reizē. Vienkārtējs 
skaņas signāls informē par vienas izmaiņas parādīšanos uz indikatora ekrāna. Skaņas signālu sērija 
informē par to, ka nospiesta neatbilstoša poga un nepieciešams nospiest citu pogu. 
 
1. Laika rādījuma uzstādīšana 
 
Gadījumā, ja neparādās informācija par laiku PRESENT TIME, tad nepieciešams nospiest pogu 
"ВЫБОР/МЕНЮ" (IZVĒLE/IZVĒLNE) (19. att.), kamēr neparādīsies meklējamā informācija. Lai 
uzstādītu laika rādījumu, nepieciešams nospiest pogu , lai pārvietotu laika rādījumus uz priekšu, 
vai – lai pārvietotu laika rādījumus atpakaļ. 
Ja ir uzstādīts divpadsmit stundu pulkstenis, tad starp laiku 000 un 1159, uz indikatora parādīsies 
uzraksts «AM»; starp laiku 1200 un 2359 – uzraksts «РМ». 
Ja uz kādām pogām  vai  tiek nospiests vienreiz, tad laiks tiek izmainīts par vienu minūti uz 
priekšu vai atpakaļ. Ja poga tiek turēta nospiesta, tad laika rādījumi mainās ātrāk. 
 

 

 19. att.
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2. Ūdens cietības vērtības ieprogrammēšana 
 
Vienreizēja pogas "ВЫБОР/МЕНЮ" (IZVĒLE/IZVĒLNE) nospiešana (no laika formulas 
pozīcijas) izraisa pāreju uz Ūdens Cietības formulu HARDNESS; uz ekrāna ir jāizgaismojas vērtībai 
25 (vērtība pēc noklusējuma). 

 
 
Pēc tam nepieciešams iekodēt patēriņa ūdens cietību granos uz amerikāņu galonu – (gpg = grains 
per gallon) (cietību, kas izteikta, piemēram, on – vācu grādos, nepieciešams pareizināt ar 1,036). 
Ūdens cietība tiek izteikta dažādās mērvienībās. Zemāk tiek piedāvāts visbiežāk sastopamo 
mērvienību salīdzinājums: 
 

Cietības 
mērvienība 

mmol/l mval/l mg 
CaCO3/l 

of franču grādi on vācu 
grādi  

o angļu grādi gpg 

1 mmol/l 1 2 100 10 5,6 7,0 5,8 
1 mval/l 0,5 1 50 5,0 2,8 3,5 2,9 

1 mg CaCO3/l 0,01 0,02 1 0,1 0,056 0,07 0,058 
1 franču grāds (of) 0,1 0,2 10 1 0,56 0,70 0,58 
1 vācu grāds (on) 0,178 0,357 17,8 1,78 1 1,25 1,036 

1 angļu grāds  1,43 2,86 143 14,3 8,01 1 8,29 
1 gpg 0,172 0,344 17,2 1,72 0,96 1,20 1 

 
Gadījumā, ja nav ūdens fizikāli ķīmiskās analīzes rezultātu, tad jāsazinās ar organizāciju, kas 
apkalpo ūdensapgādes tīklu šajā rajonā, vai atbilstošajos sanitāri epidemioloģiskajos dienestos, vai 
arī pašiem jānosaka ūdens cietība izmantojot testu, ko var pasūtīt pie ūdens mīkstināšanas iekārtas 
pārdevēja. Lūdzu pierakstīt iegūtos datus šīs instrukcijas 3. lapā un atsevišķā kartītē, ko 
nepieciešams pielīmēt ar līmlenti zem sāls šķīduma kameras. 
Gadījumā, ja neapstrādātais ūdens satur dzelzi, kuras koncentrācijas vērtības ir virs 0,4 mg/l, tad 
cietības vērtības vietā jālieto koriģētas cietības vērtības, kas tiek aprēķinātas šādi: 

 
Koriģētā cietība [of] = cietība [of] + 8,55 × dzelzs daudzums mg Fe/l. 

 
Ūdens cietības vai koriģētās cietības vērtības (pārrēķinātas uz gpg) tiek ievadītas kā ekspluatācijas 
ūdens cietība ūdens mīkstināšanas iekārtas programmā. Šim nolūkam nospiest pogu  vai , kamēr 
uz indikatora ekrāna neparādās atbilstošā vērtība. Pogas  nospiešana izraisa ūdens cietības 
rādījuma samazināšanu līdz cietībai 1. Pogas  nospiešana izraisa ūdens cietības rādījuma 
palielināšanu līdz maksimālai šai iekārtai uzstādītai cietībai. Starp vērtībām 1 un 25 katra pogas  
vai  nospiešana atbilstoši palielina vai samazina cietības vērtību par vienu vienību. Starp vērtību 
25 un maksimālo cietības vērtību – vērtība palielinās vai samazinās par 5 vienībām. Gadījumā, ja 
poga tiek turēta nospiesta, tad cietības vērtība 1 sekundi mainās divkāršā apmērā. 
 
3. Reģenerācijas laika ieprogrammēšana 
 
Vienreizēja pogas "ВЫБОР/МЕНЮ" (IZVĒLE/IZVĒLNE) nospiešana (no Ūdens Cietības 
formulas pozīcijas) izraisa pāreju uz Laika reģenerācijas formulu RECHARGE TIME; uz ekrāna ir 
jāizgaismojas vērtībai 02:00 vai 2:00 AM (naktī) kā laiks, kas pieņemts pēc noklusējuma. 
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Pēc šī uzstādījuma apstiprināšanas (ar pogas "ВЫБОР/МЕНЮ" (IZVĒLE/IZVĒLNE) nospiešanas 
palīdzību) ūdens mīkstināšanas iekārta uzsāks reģenerāciju plkst. 2:00 naktī. Ņemot vērā minimālo 
ūdens patēriņu šajā diennakts laikā, tas ir optimāls reģenerācijas laiks. 
Ja nepieciešams, lai reģenerācijas process notiktu citā diennakts laikā, tad jānospiež poga  vai , 
lai uzstādītu jaunu reģenerācijas laiku. Uzstādot reģenerācijas laiku jāatceras, ka, ja ir uzstādīts 
divpadsmit stundu pulkstenis, tad nepieciešams pievērst uzmanību noteicējam AM (starp 0000 un 
1159) vai PM (starp 1200 un 2359). Nospiest "ВЫБОР/МЕНЮ" (IZVĒLE/IZVĒLNE), lai 
apstiprinātu reģenerācijas laika izmainīšanu. 
Katru reizi, kad tiek nospiesta poga  vai , laiks izmainās par vienu vienību uz priekšu vai 
atpakaļ. Gadījumā, ja poga tiek turēta nospiesta, laika vērtība 1 sekundē mainās par divām 
vienībām. 
 
Pārējās vadības paneļa funkcijas ir aprakstītas II nodaļā. 
 

 
B. SĀLS ŠĶĪDUMA KAMERAS UZPILDĪŠANA AR ŪDENI UN SĀLI 
 

  
 
Jonu apmaiņas sveķu reģenerācijai tiek izmantots sāls šķīdums, t.i. sāls ūdens šķīdums. Šim 
procesam tiek izmantota īpaša sāls tabletēs. Sāls tabletes tiek sabērtas sāls šķīduma kamerā, iepriekš 
noņemot tās vāku (21. att.). Mitrās telpās ieteicams sāls šķīduma kameru uzpildīt maksimāli līdz 
pusei, kā arī uzpildīt biežāk. To nosaka apstāklis, ka šajās telpās pastāv tā saucamo sāls nosēdumu 
veidošanās varbūtība (28. att.). Normālu mitruma telpās sāls šķīduma kameru var uzpildīt pilnībā, 
t.i. līdz sāls šķīduma vārsta kanāla augstuma līmenim. Normālas iekārtas ekspluatācijas laikā 
vadības vārsts regulē noteikta ūdens daudzuma pieplūšanu sāls šķīduma kamerā, lai izveidotu sāls 
šķīdumu, kas pēc tam tiks izmantots kā sāls nosēdumu reģenerācijas līdzeklis. 

20. att. 21. att. 

Sāls šķīduma kameras 
vāks 

Sāls 
šķīduma 
vārsta vāks 

Sāls 
šķīduma 
vārsta kanāls

Ieliet 5 
litrus 

ūdens 

Sāls  
Sāls 
šķīduma 
vārsta vāks 

Sāls 
šķīduma 
vārsta kanāls

Sāls 
šķīduma 
kamera
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Ņemot vērā īpašās prasības, kuras tiek izvirzītas reģenerējošā līdzekļa kvalitātei, nepieciešams 
izmantot reģenerējošu sāli, ko atzinis ūdens mīkstināšanas iekārtas ražotājs (sāls tabletēs atbilst 
standarta DIN 19604 prasībām). Nav ieteicams lietot vārāmo sāli. 
Pirms sāls šķīduma kameras uzpildīšanas ar sāli jāpārliecinās par to, ka sāls šķīduma vārsta kanāla 
vāks ir cieši noslēgts. Šajā iekārtas daļā nedrīkst nokļūt neviena sāls tablete. 
Sāls šķīduma kameras ietilpība norādīta IV nodaļā – «Izmēri un pamata tehniskie raksturojumi». 
Pēc sāls šķīduma kameras uzpildīšanas ar sāli nepieciešams tajā ieliet 5 litrus tīra auksta ūdens 
(20. att.). Pēc 30 minūšu nogaidīšanas nepieciešams manuāli palaist reģenerāciju. Operācijas, kuras 
nepieciešams izpildīt, lai iedarbinātu manuālo reģenerāciju, aprakstītas II nodaļā. Pēc reģenerācijas 
operāciju veikšanas iekārta ir gatava darbam. 
 
C. IEPROGRAMMĒTĀS CIETĪBAS UZSTĀDĪŠANA PĀRPLŪDES VĀRSTAM «BY-PASS» 
 
Standarta pārplūdes vārstam «by-pass», ar ko ir aprīkota ūdens mīkstināšanas iekārta, ir ūdens 
cietības regulators (22. att.). Šis regulators kalpo mīkstā ūdens cietības līmeņa regulēšanai. 
Mājsaimniecībā ieteicams izmantot ūdeni, kura cietība ir no 3 līdz 6 vācu grādiem. Iekārtas rūpnīcas 
uzstādījums paredz līmeni «0», t.i. nodrošina absolūti mīkstu ūdeni. Lai palielinātu cietību 
apstrādātajā ūdenī, nepieciešams pagriezt par pilnu apgriezienu pagriežamo regulatora rokturi 
pretēji pulksteņa rādītāja darbības virzienam. Pēc šo operāciju izpildes nepieciešams pārbaudīt 
ūdens cietību izejā. Gadījumā, ja šī parametra vērtība ir pārmērīgi zema attiecībā uz vajadzīgo 
lielumu, nepieciešams vēlreiz pagriezt pagriežamo regulatora rokturi tajā pašā virzienā. Pagriežamā 
regulatora roktura pagriešana pretējā virzienā (attiecībā uz pulksteņa rādītāja darbības virzienu) 
izraisa ūdens cietības līmeņa samazināšanos. Visas šīs operācijas jāveic maigi, nepielietojot 
pārmērīgu spēku. 
 

 
 
 

D. KĀRTĒJO SOĻU SARAKSTS, KAS VEICAMI PALAIŠANAS LAIKĀ – REZULTĀTU 
NOTEIKŠANA 

 
Lūdzu atkārtoti izanalizēt visu operāciju veikšanas pareizumu, kas saistītas ar iekārtas palaišanu 
(tas ir soļu rezultātu noteikšana, kas aprakstīti I nodaļas 2. punktā no A līdz C). 
 

1. Iekārtas pieslēgšana elektriskajam tīklam. 
2. Vadības pults ieprogrammēšana: 

• faktiskā laika uzstādīšana, 
• neapstrādātā ūdens cietības vērtības ieprogrammēšana, 
• reģenerācijas laika ieprogrammēšana. 

3. Sāls šķīduma kameras uzpildīšana ar sāli un ūdeni. 

22. att. 

PĀRPLŪDES VĀRSTS 
«BY-PASS» 

Ūdens cietības 
regulators 
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4. Reģenerācijas manuāla ieslēgšana. 
5. Noteiktas cietības uzstādīšana vārstam «by-pass». 
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II NODAĻA 

 
1. VADĪBAS PULTS FUNKCIJAS 

 
1.1. REĢENERĀCIJAS MANUĀLA IESLĒGŠANA 
 
Ūdens mīkstināšanas iekārtas ekspluatācijas laikā var izveidoties situācijas, kurās nepieciešams 
veikt papildus reģenerāciju, kas tiek ieslēgta manuāli. Tādas situācijas rodas tad, ja: 
a) izmantots lielāks ūdens daudzums nekā plānots (piemēram, ieradušies viesi). Tādā gadījumā 

pastāv risks, ka pirms iekārta automātiski veiks reģenerācijas procesu, sveķu jonu apmaiņas 
spēja būs izbeigusies, 

b) sāls izbeigšanās sāls šķīduma kamerā (nav piebērta sāls) – nepieciešams nekavējoties papildināt 
sāls līmeni, 

c) iekārta tiek nodota ekspluatācijā pirmo reizi (pirmā iedarbināšana). 
 

 Steidzamā reģenerācija  
 
Nospiest pogu "РЕГЕНЕРАЦИЯ" (REĢENERĀCIJA) (19. att.) un turēt to nospiestu, kamēr 
neparādīsies un nesāks mirgot informācija «Регенерация - RECHARGE NOW» (Reģenerācija – 
RECHARGE NOW). Sāksies reģenerācijas pirmā fāze – sāls šķīduma kameras uzpildīšana ar ūdeni. 
Kārtējie etapi notiks automātiski. Pēc reģenerācijas procesa beigām iekārta spēs veikt ūdens 
mīkstināšanu. 
 

 
 

 Reģenerācija šonakt 
 
Nospiest pogu "РЕГЕНЕРАЦИЯ" (REĢENERĀCIJA) (19. att.). Sāks mirgot informācija 
«Регенерация сегодня ночью – RECHARGE TONIGHT» (Reģenerācija šonakt – RECHARGE 
TONIGHT). Reģenerācijas process sāksies ieprogrammētajā laikā (pēc noklusējuma – 2:00 naktī). 
Lai anulētu reģenerācijas komandas, nepieciešams nospiest vēlreiz (neturot) pogu 
"РЕГЕНЕРАЦИЯ" (REĢENERĀCIJA). Uzraksts «RECHARGE TONIGHT» izzudīs no indikatora 
ekrāna. 
 

 
Uzmanību: 
Reģenerācijas procesā iekārta neražo mīkstināto ūdeni. 
 
Uzmanību: 
Pirmās manuālās reģenerācijas laikā ļoti svarīgi, lai būtu nodrošināta iekārtas kontrole vismaz uz 
3 stundām, īpaši nepieciešams kontrolēt skalošanas ūdeņu novadīšanas šļūteni, lai tā nepielietu 
telpas.  



 

 20

 
1.2. RŪPNĪCAS UZSTĀDĪJUMU IZMAINĪŠANA 
 

 Maksimālā dienu skaita uzstādīšana reģenerācijas procesa starplaikā 
 
Nospiest un turēt nospiest pogu "ВЫБОР/МЕНЮ" (IZVĒLE/IZVĒLNE), kamēr uz ekrāna 
neparādās informācija "000 - - ". Pēc tam atkārtoti nospiest (neturot) pogu "ВЫБОР/МЕНЮ" 
(IZVĒLE/IZVĒLNE), kamēr uz ekrāna neparādīsies informācija "AUTO RECHARGE", kas sāks 
mirgot. Ja rūpnīcas uzstādījums ir "AUTO RECHARGE", tad iekārta pati vada reģenerācijas 
biežumu, izmantojot informāciju par ūdens patēriņu, kas tiek nosūtīta no ūdens caurplūdes mērītāja. 
Tāds risinājums ir visekonomiskākais. Gadījumā, ja pašiem nepieciešams uzstādīt maksimālo dienu 
skaitu reģenerācijas procesa starplaikā, tad nepieciešams nospiest  vai , lai iegūtu nepieciešamo 
vērtību. Iespējams uzstādīt no 1 līdz 15 dienām (DAY). Četrkārtīgi nospiest pogu 
"ВЫБОР/МЕНЮ" (IZVĒLE/IZVĒLNE), lai apstiprinātu izmaiņas un atgrieztos pie galvenā 
ekrāna. 

 
 Laika attēlošanas režīma uzstādīšana (12 vai 24 stundu) 

 
Nospiest un turēt nospiest pogu "ВЫБОР/МЕНЮ" (IZVĒLE/IZVĒLNE), kamēr uz ekrāna 
neparādīsies informācija "000 - - ". Pēc tam divkārt nospiest (neturot) pogu "ВЫБОР/МЕНЮ" 
(IZVĒLE/IZVĒLNE), kamēr uz ekrāna neparādīsies informācija "24 HR TIME" vai "12 HR 
TIME", kas sāks mirgot. Gadījumā, ja nepieciešams pāriet no 24 stundu režīma uz 12 stundu režīmu 
un otrādi, jānospiež  vai , lai iegūto uzstādīto laiku. Trīskārt nospiest pogu "ВЫБОР/МЕНЮ" 
(IZVĒLE/IZVĒLNE), lai apstiprinātu izvēli un atgrieztos galvenajā ekrānā. 
 

 Skalošanas ilguma režīma uzstādīšana ar pretplūsmu vai ar ātro skalošanu 
 
Nospiest un turēt nospiest pogu "ВЫБОР/МЕНЮ" (IZVĒLE/IZVĒLNE), kamēr uz ekrāna 
neparādīsies informācija "000 - - ". Pēc tam trīskārt nospiest (neturot) pogu "ВЫБОР/МЕНЮ" 
(IZVĒLE/IZVĒLNE), kamēr uz ekrāna neparādīsies informācija, piemēram, «BA-7», kas sāks 
mirgot. Tas nozīmē, ka skalošanas laiks pretplūsmā (BACKWASH (PRETPLŪSMA)) ilgst 7 
minūtes. Atkārtoti nospiežot pogu "ВЫБОР/МЕНЮ" (IZVĒLE/IZVĒLNE) uz ekrāna parādīsies 
informācija, piemēram, «FR-3», kas sāks mirgot. Tas nozīmē, ka ātrās skalošanas (FAST RINSE 
(ĀTRĀ SKALOŠANA)) ilgums ir 3 minūtes. Lai atgrieztos pie galvenā ekrāna, nepieciešams 
nospiest pogu "ВЫБОР/МЕНЮ" (IZVĒLE/IZVĒLNE). 
Iepriekšminēto ciklu ilguma izmainīšanu var veikt tikai ražotāja vai piegādātāja tehniskās 
apkalpošanas dienests. 
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1.3. ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRŪKUMS 
 
Gadījumā, ja rodas elektriskās strāvas pārtraukums, indikators izslēgsies, taču mikroprocesors uztur 
funkcijas 6 stundas. Kad elektriskā strāva tiks atjaunota, nepieciešams noregulēt laika vērtības tikai tajā 
gadījumā, ja uz ekrāna attēlotā laika vērtība mirgo. Ieprogrammētās vērtības: ūdens cietība un 
reģenerācijas izpildes sākuma laiks nav jākoriģē, vienīgi, ja nepieciešams to izmainīt. Pat tad, ja pēc 
ilgstošas indikatora elektriskās barošanas pārtraukšanas attēlotais laiks nav atbilstošs, iekārta funkcionē 
pareizi un turpina mīkstināt ūdeni. Neatbilstoša laika vērtība vienīgās neērtības rada tikai ar to, ka līdz 
laika koriģēšanas brīdim reģenerācijas process sāksies neatbilstošā diennakts laikā. 
Kad tiks atjaunota elektriskās strāvas padeve, iekārta turpinās pārtraukto reģenerācijas procesu. 
 

2. ŪDENS MĪKSTINĀŠANA (DARBĪBAS PRINCIPS) UN REĢENERĀCIJA  
 
2.1. DARBĪBAS PRINCIPS  
 
Ūdens mīkstināšanas iekārtas darbības procesā cietais ūdens 
nokļūst iekārtā. Sveķu kamera aizpildīta ar sīkām neitrāla 
sintētiskā materiāla (tā saucamo jonu apmaiņas sveķu) 
granulām. Ūdens plūsma caur ūdens mīkstināšanas iekārtu 
darbības procesā parādīta 23. att. Ūdens plūsmas laikā caur 
slāni katra sveķu granula piesaista un aiztur katjonus, kas 
padara ūdeni cietu (kalcija Ca un magnija Mg katjoni). Šis 
process pazīstams kā jonu apmaiņa. No ūdens mīkstināšanas 
iekārtas iztek ūdens, kas nav ciets (mīksts). Ar laiku sveķu 
granulas piesātināsies ar Ca un Mg katjoniem un tā rezultātā 
zaudēs jonu apmaiņas spēju. Lai atkal atjaunotu jonu 
apmaiņas spēju, nepieciešams veikt jonu apmaiņas sveķu 
reģenerācijas procesu. Tas notiek ar sāls ūdens šķīduma 
palīdzību. Šis process saskaņā ar standarta uzstādījumu sākas 
plkst. 0200 naktī un tiek paveikts piecos neatkarīgos ciklos. 
 
2.2.  REĢENERĀCIJA  
 
A. Pildījums: šajā reģenerācijas fāzē notiek kameras uzpildīšana ar sāls šķīdumu, kurā atrodas sāls. 

Uzpildīšanas laiks un līdz ar to padotais ūdens, kā arī rezultātā – sagatavotā sāls šķīduma 
daudzums, ir atkarīgs no jonu apmaiņas sveķu nolietojuma pakāpes iepriekšējā darba ciklā. Ja 
iekārta ir saražojusi ievērojamu ūdens daudzumu, uzpildīšanas laiks palielinās, lai varētu 
pagatavot lielu sāls šķīduma daudzumu. Pagatavotais sāls šķīdums, kas izlaists cauri sveķu 
slānim, nodrošina pilnu un efektīvu reģenerāciju. Ūdens plūsma cauri iekārtai uzpildes procesa 
laikā parādīta 24. att. 

 
B. Piesātināšana ar sāls šķīdumu: šajā fāzē sāls šķīdums sāls 

šķīduma kamerā tiek iesūkts kopā ar sveķiem. Kolonnā 
notiek sveķu reģenerācija. Katjoni, kas izraisa ūdens cietību, 
kopā ar sāls šķīdumu tiek novadīti kanalizācijā. Sāls 
šķīduma daudzums, kas nepieciešams reģenerācijai, ir 
atkarīgs no: 
• ūdens daudzuma, kas apstrādāts iepriekšējā darba ciklā, 
• sveķu daudzuma ūdens mīkstināšanas iekārtā (šim 

iekārtas tipam daudzums ir pastāvīgs), 
• sāls šķīduma caurteces ātruma caur sveķiem. 

Sāls 
šķīduma 
kamera 

Sveķu 
kamera 

Sveķu 
kolonna 

Sāls šķīduma 
kameras 

nosūkšanas 
caurule un vārsts 

IZEJA 
mīkstināts ūdens 

IEEJA 
ciets ūdens 

Sprausla un 
Venturi caurule 

IEEJA 
ciets ūdens 

IZEJA 
mīkstināts ūdens 

Sāls šķīduma 
kameras 

nosūkšanas 
caurule un vārsts 

Sāls šķīduma kameras 
uzpildīšana ar ūdeni 

Novadīšana 
kanalizācijā 
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Sāls šķīdums tiek iesūkts kolonnā ar sveķiem izmantojot tā saucamās Venturi caurulītes. Atšķaidot 
koncentrēto sāls šķīdumu ar neapstrādātu ūdeni, uzlabojas reģenerācijas efektivitāte un samazinās 
patērētās sāls daudzums. 
 
A. Brīva skalošana: kad sāls šķīdums tiks pilnībā izlaists cauri sveķiem, sāls šķīdums vārsts tiks 

noslēgts. Iestājas slāņa brīvas skalošanas etaps, kura laikā ūdens bez sāls piemaisījumiem tek pa 
tiešo cauri kolonnai ar sveķiem. To ilustrē 25. att. Neapstrādātā ūdens brīva plūsma izskalo 
sveķus, pēc tam tas tiek novadīts kanalizācijā. 

 
B. Skalošana pretplūsmā: šajā fāzē notiek intensīva sveķu skalošana ūdens tecēšanai darba laikā 

pretējā virzienā (pretplūsma). Ūdens plūsma ar augstu šķidruma patēriņu izkustina un uzirdina 
visus sveķu slāņus, nodrošinot to atbilstošu attīrīšanu. Ūdens plūsma caur iekārtu skalošanas 
laikā pretplūsmā parādīta 26. att. 

 
C. Ātrā skalošana: šajā etapā notiek intensīva sveķu skalošana vienā virzienā ar plūsmas virzienu 

darba laikā. Augstais ūdens plūsmas ātrums nodrošina visu sveķu slāņu atbilstošu un efektīvu 
salikumu. Pēc šī etapa iekārta ir gatava darbam. Ātrās skalošanas fāzi ilustrē 27. att. 

 
Uzmanību: 
Reģenerācijas procesa laikā iekārta ūdeni nemīkstina. Ar pārplūdes vārsta «by-pass» palīdzību 
tiks padots ciets ūdens. Saskaņā ar rūpnīcas uzstādījumu reģenerācija sākas plkst. 0200 naktī. 
Šajā laikā saskaņā ar statistiskajiem datiem ūdens patēriņš ir minimāls. Bez svarīgiem iemesliem 
šo uzstādījumu nav ieteicams mainīt. 
 
2.3. ELEKTRONISKIE MEZGLI  

 
Ūdens mīkstināšanas iekārtas vissvarīgākie elektroniskie mezgli ir: 
 
D. Plūsmas kontroles aparāts – atrodas mīkstinātā ūdens izplūdes no iekārtas atverē. Ūdens 

tecēšanas laikā nosūta impulsus mikroprocesoram. 
E. Mikroprocesors – pārveido impulsus izmantojamā ūdens tilpuma mērvienībās. Tas dod iespēju 

noteikt iekārtas produktivitāti. Lai pielāgotu reģenerācijas programmu faktiskajam patēriņam, 
mikroprocesors reģistrē atbilstošos datus: 
- mīkstinātā ūdens patēriņš ņemot vērā laiku (ūdens caurplūdes mērītāja dati), 
- ūdens cietība (lietotāja ieprogrammētie dati), 
- sveķu jonu apmaiņas ietilpība (rūpnīcā ieprogrammētie dati), 
- pagājušais laiks kopš pēdējās reģenerācijas. 

 
Mīkstināšanas procesa gaitā sveķu jonu apmaiņas ietilpība samazinās. Gadījumā, ja 
mikroprocesors «aprēķina», ka atlikusī sveķu jonu apmaiņas ietilpība ir pietiekama, lai iekārta 
mīkstinātu ūdeni no visdrīzākās reģenerācijas sākuma, tad tas neiejauksies procesa sākumā. 
Citādi uz indikatora ekrāna parādīsies uzraksts "Reģenerācija šonakt" (RECHARGE 
TONIGHT) un jau tuvākajā naktī sāksies reģenerācija. 
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 III NODAĻA 
 

1. TEHNISKĀS APKALPOŠANAS OPERĀCIJAS 

 
Ūdens mīkstināšanas iekārta darbojas pilnīgi automātiskā režīmā. 
Galvenās tehniskās apkalpošanas operācijas, kas attiecas uz lietotāja pienākumiem, ir: 

• sāls līmeņa pārbaude sāls šķīduma kamerā – 1 reizi nedēļā, 
• periodiska reģenerējošās sāls iebēršana, ja nepieciešama papildināšana tās līmenim, 
• ūdens cietības kontrolēšana pēc tā apstrādes ūdens mīkstināšanas iekārtā – 1 reizi nedēļā, 
• ūdens spiediena pārbaude cauruļvadu sistēmā (uzstādīto manometru kontrole) – 1 reizi divās 

nedēļās, 
• iepriekšējās attīrīšanas filtra ieliktņa tīrības pārbaude, tā periodiska nomaiņa (ja tiek 

izmantots kopā ar ūdens mīkstināšanas iekārtu piegādātajā komplektā esošo filtru) vai 
pretplūsmas skalošana (cita tipa filtra gadījumā) – 1 reizi nedēļā vai divās nedēļās, 

• pulksteņa rādījumu kontrolēšana, kas parāda faktisko laiku, un iespējama tā koriģēšana 
(skatīt faktiskā laika vērtības uzstādīšanu). 

 
Uzmanību: 
Ņemot vērā īpašās prasības, kas jāņem vērā, lai reģenerējošais līdzeklis būtu kvalitatīvs, 
nepieciešams izmantot reģenerējošo sāli, ko atzinis par derīgu ūdens mīkstināšanas iekārtas 
ražotājs (sāls tabletēs atbilst standarta DIN 19604 prasībām). 
 
A. SĀLS UZPILDĪŠANA SĀLS ŠĶĪDUMA KAMERĀ 

Sāls līmeņa pārbaude sāls šķīduma kamerā attiecas uz tehniskās apkalpošanas galvenajām 
problēmām ūdens mīkstināšanas iekārtas ekspluatācijas procesā. Šo operāciju nepieciešams izpildīt 
reizi nedēļā. Gadījumā, ja kamera tiks uzpildīta ar sāli par 1/3, tad nepieciešams papildināt tās 
līmeni, uzpildot kameru līdz sāls šķīduma vārsta kanāla augstuma līmenim. Šī operācija shematiski 
parādīta 21. att. Gadījumā, ja kamerā nav sāls, tad jonu apmaiņas sveķi netiks reģenerēti un iekārta 
turpmāk nevarēs veikt ūdens mīkstināšanu. 
Pēc iespējas iekārtā jāieber veseli reģenerējošās sāls iepakojumi (25 kg). Sāls iebēršana jāveic tā, lai 
sāls šķīduma kamerā nenokļūtu nekādi netīrumi. Gadījumā, ja kamerā nokļuvuši netīrumi, to 
nepieciešams izskalot ar tīru ūdeni. Nepieciešams pievērst uzmanību tam, lai sāls tabletes nenokļūtu 
sāls šķīduma vārsta kanālā. Šim nolūkam iebēršana jāveic tikai tad, ja ir aizvērts (ar īpašu vāku) sāls 
šķīduma vārsta kanāls (21. att.). 
Normālas ekspluatācijas procesā nav vajadzības veikt ūdens mīkstināšanas iekārtas aprīkojuma 
dezinficēšanu. Dažos gadījumos, piemēram, lielu ekspluatācijas pārtraukumu laikā, var rasties 
nepieciešamība veikt papildus reģenerāciju un vienlaicīgu dezinficēšanu (šī operācija jāveic 
piegādātāja vai ražotāja tehniskās apkalpošanas dienesta pārstāvim). 
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B. SĀLS NOGULAS  
 
Sāls nogulas var rasties, ja ūdens mīkstināšanas iekārta uzstādīta telpā ar paaugstinātu mitruma 
līmeni. Šīs parādības cēlonis var būt neatbilstošu parametru sāls izmantošana. Sāls nogulas veidojas 
virs ūdens virsmas, bet, ja ūdenim nav kontakta ar sāli, tā neizšķīst un rezultātā neveidojas sāls 
šķīdums. Šādā situācijā nenotiek sveķu reģenerācija. Ja kamera uzpildīta ar sāli, tad grūti novērtēt, 
vai ir izveidojušās sāls nogulas. Uz virsmas var būt normāla izskata sāls slānis, taču, piemēram, 
pusē augstuma var būt tukša atstarpe. Pārbaudīt to var šādi: paņemt stieni (piemēram, slotas kātu) 
un pielikt iekārtai klāt (kā parādīts 28. att.). Atzīmēt uz stieņa punktu, kas atrodas 2,5-5 cm zem 
kameras malas. Pēc tam ievietot stieni līdz kameras dibenam. Gadījumā, ja pretestība ir spēcīga 
pirms stienis ir sasniedzis kameras dibenu, tad iespējams, ka stienis ir trāpījis sāls nogulām. Šo slāni 
nevajag drupināt, dauzot kameras ārējo apvalku. Tā var sabojāt kameru. 
Ja sāls nogula izveidojusies pielietojot nepiemērotas kvalitātes sāli, tad nepieciešams no kameras 
sāli iztīrīt, kameru rūpīgi izskalot un iebērt tajā atbilstošas kvalitātes sāli. 
 

 
 
C. ŪDENS CIETĪBAS PĀRBAUDE ŪDENS MĪKSTINĀŠANAS IEKĀRTAS IZEJĀ 
 
Ūdens mīkstināšanas iekārtas ekspluatācijas agrīnā periodā (pirmajās 10 dienās) ieteicams bieži 
(reizi divās dienās) kontrolēt mīkstinātā ūdens cietību. Cietības līmenim jābūt diapazonā no 3 līdz 
6 vācu grādiem. 
Turpmākajā iekārtas ekspluatācijas periodā cietības parametrus nepieciešams kontrolēt reizi divās 
nedēļās. Cietības mērīšanas rezultātus nepieciešams ierakstīt ekspluatācijas žurnālā (skatīt 28. lpp.). 
Ūdens cietības mērīšanas paņēmienu instrukcijas atrodamas atbilstošajos testos (piedāvā ūdens 
mīkstināšanas iekārtas piegādātājs vai ražotājs). 

28. att. 
Ievietot stieni kamerā tā, 
lai varētu sasniegt sāls 
nogulas un tās sadauzīt 

Atzīme ar 
pildspalvu 
vai zīmuli 

Stienis, 
piemēram, 
no slotas 

Sāls

Sāls 
nogulas 

Ūdens 
līmenis 
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D. ŪDENS SPIEDIENA PĀRBAUDE ŪDENS TĪKLĀ 
 
Ekspluatācijas procesā nepieciešams pievērst uzmanību pienākošā ūdens spiediena lielumam. 
Pienākošā ūdens spiediena samazināšanās gadījumā zem 1,4 bar nepieciešams novērtēt šī stāvokļa 
cēloni un to novērst. Spiediena pieaugšanas gadījumā virs 8,0 bar ūdens padeves sistēmā 
nepieciešams uzstādīt atbilstošs spiediena reduktors. Jāatceras, ka vadības programma (tajā skaitā 
arī automātiskās reģenerācijas veiktie apstākļi) tika pieņemta spiediena lielumam diapazonā no 1,4 
līdz 8,0 bar. 
Ekspluatācijas procesā jāizvairās no spiediena hidrauliskajiem triecieniem. 
 
E. MEHĀNISKĀ FILTRA EKSPLUATĀCIJA 
 
Lai nodrošinātu atbilstošu ūdens mīkstināšanas iekārtas darbību, nepieciešams uzstādīt kopā ar 
iekārtu piegādāto mehāniskā filtra komplektu neapstrādātā ūdens cauruļvados (2. att.). Šis filtrs 
nodrošinās vadības uzgali un slāni no mehāniskiem piesārņojumiem. Filtrējošā ieliktņa (ūdens 
attīrīšanas darba viela) piesārņošanas līmeņa kontrole notiek vizuālā veidā. Šim nolūkam ieliktnis 
ievietots caurspīdīgā traukā. Gadījumā, ja ieliktnis ir pilnībā izlietots (piesārņots), nepieciešams 
noskrūvēt trauku ar ieliktni, ieliktni nomainīt ar jaunu, bet trauku ar jauno ieliktni ieskrūvēt vietā. 
Jāatceras, ka pirms šīs operācijas nepieciešams noslēgt ūdens padevi pirms filtra. Papildus elements, 
kas nodrošina filtra kontrolēšanas iespēju, ir ūdens spiediena novērošana pirms un pēc filtra. 
 
Uzmanību: 
Aizliegts filtrējošo ieliktni skalot, kā arī tīrīt vai atjaunot to jebkādā citā veidā. 
Filtrējošā ieliktņa ekspluatācija, kas izmantots virs normētā, draud ar ūdens mīkstināšanas 
kvalitātes samazināšanu, kā arī var būt par ūdens mīkstināšanas iekārtas bojājuma cēloni. 
 
F. FAKTISKĀ LAIKA PULKSTEŅA RĀDĪJUMA PĀRBAUDE 
 
Faktiskā laika pārbaude, kas izgaismojas uz ūdens mīkstināšanas iekārtas ekrāna, jāveic vismaz 
reizi divās nedēļās. Šīs operācijas nolūks ir datu izmainīšanas nodrošināšana pirms reģenerācijas 
laika. Gadījumā, ja pastāv atšķirība starp faktisko laiku un iekārtas izgaismoto laiku, nepieciešams 
rīkoties saskaņā ar norādījumiem, kas aprakstīti 15. lappusē (Vadības pults ieprogrammēšana). 
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2. REKOMENDĀCIJAS EKSPLUATĀCIJAI 

 
 

A. JONU APMAIŅAS SVEĶU ATTĪRĪŠANA 
 
Ūdens mīkstināšanas iekārta likvidē no ūdens katjonus, kuru dēļ ūdenim ir augsta cietība – tie ir 
kalcija un magnija katjoni. Tas ir atgriezenisks process – sveķi attīrās reģenerācijas laikā. Iekārta 
ekspluatācijas laikā var no ūdens likvidēt arī, piemēram, ūdenī izšķīdušos divvērtīgās dzelzs 
savienojumus. Jāatceras, ka ūdenim, kas tiek pakļauts mīkstināšanas procesa iedarbībai, jāsatur tāds 
divvērtīgās dzelzs daudzums, kāds paredzēts iekārtas ekspluatācijas instrukcijā. Ūdens nedrīkst 
saturēt trīsvērtīgo dzelzi, kas piešķir ūdenim krāsu, kā arī dzelzi organiska savienojuma formā. 
Visos šajos gadījumos ūdens pirms padeves ūdens mīkstināšanas iekārtā ir iepriekš jāapstrādā. 
Nepieciešamības gadījumā jāsazinās ar pārdevēja tehniskās apkalpošanas dienestu. 
Gadījumā, ja neapstrādātais ūdens satur dzelzi un mangānu virs normatīvā daudzuma, kā arī ja tas 
neatbilst bakterioloģiskās tīrības prasībām, ieteicams slāni pakļaut attīrīšanai. Šī operācija jāveic 
iekārtas piegādātāja vai ražotāja tehniskās apkalpošanas dienesta pārstāvim. 
 
B. CITAS PIEZĪMES  
 
Ekspluatācijas laikā iekārta ir jāpasargā no: 

• liela putekļu daudzuma telpā, kur uzstādīta ūdens mīkstināšanas iekārta, 
• ļoti zemas un augstas iekārtai apkārtesošas temperatūras – ne zemāka par +4 ºC un ne 

augstāka par +40 ºC, 
• negaidīta siltuma veidošanās avārijas situācijās, 
• siltā ūdens (virs 49 ºC) atgriešanās avārijas situācijās – ja ir iespējama šādas situācijas 

izveidošanās, nepieciešams uzstādīt pretvārstu. 
 

3. EKSPLUATĀCIJAS ŽURNĀLS  

Ūdens mīkstināšanas iekārtas ekspluatācijas procesā nepieciešams uzturēt kārtībā ekspluatācijas 
žurnālu, kura paraugs parādīts zemāk: 
 
N.p.k. DATUMS LAIKS ŪDENS CIETĪBA IZEJĀ [odH] PIEZĪMES 

1 2 3 4 5 
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4. DEFEKTU TABULA 

 
PROBLĒMA CĒLONIS NOVĒRŠANAS PAŅĒMIENS 

Sāls šķīduma kamerā trūkst sāls 
 

Papildināt sāli. 
Iedarbināt manuālo reģenerāciju. 

Nav elektriskās strāvas  Atjaunot elektrisko strāvu. 
Pārbaudīt izgaismoto laiku. 
Iedarbināt manuālo reģenerāciju. 

 
 

Iekārta ražo ļoti 
cietu vai pavisam 

cietu ūdeni 
 Notekūdeņu noplūdes vārsta 

aizsērēšana  
Pievienot notekūdeņu novadīšanas 
šļūteni, lai veidotu caurplūdi.  

Sāls šķīduma kamerā 
nepietiekams sāls daudzums 

Novērst sāls nepietiekamību. Iekārta ražo cietu 
ūdeni; sāls 

līmenis 
nesamazinās  

Pārplūdes vārsts atrodas stāvoklī 
«by-pass»  

Uzstādīt vārstu darba stāvoklī –
«service».  

Uzstādīts neatbilstošs laiks Uzstādīt atbilstošu laiku.  
Ieprogrammēta ļoti zema 
neapstrādāta ūdens cietības 
vērtība.  

Noteikt ūdens cietību un 
ieprogrammēt atbilstošu vērtību. 
 

Dotajam ūdens mīkstināšanas 
iekārtas modelim parādās 
neatbilstošs kods 

Sazināties ar pārdevēja tehniskās 
apkalpošanas dienestu. 
 

Reģenerācijas laikā notiek 
mīkstinātā ūdens patērēšana 
 

Nepieļaut šādas situācijas. 
Pārbaudīt vadības pults 
uzstādījumu pareizību. 

 
 
 
 
 

Iekārtas izejā 
ūdens periodiski 
mēdz būt ciets 

 

Nekontrolēta ūdens iztecēšana. 
Pārmērīgs ūdens patēriņš  

Pārbaudīt visus ūdens ņemšanas 
punktus. Novērst visas noplūdes. 
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IV NODAĻA 
 
1. IZMĒRI UN GALVENIE TEHNISKIE RAKSTUROJUMI 

 

 

 

 
 

 IZMĒRI  AQUAHOME 18 AQUAHOME 27 

A Ūdens pieslēgumu augstums  970 1 100 

B Sāls šķīduma kameras augstums  850 940 

C Kopējais augstums  1 060 1 170 

— Garums 

Platums 

432  

324 

— Ieejas / izejas attālums  58 

 
 

ŪDENS MĪKSTINĀŠANAS IEKĀRTAS 
PARAMETRI  

AQUAHOME 18 AQUAHOME 27 

Šķidruma patēriņš (m3/h) 
Darba spiediena diapazons (bar)  
Ūdens temperatūras diapazons (°C) 
Ūdens maksimālā cietība (°dH) 

1,8 
1,4 - 8,0 
4 - 49 
51,8 

2,7 
1,4 - 8,0 
4 - 49 
98,4 

REĢENERĒJOŠĀ SĀLS  
Ieteicamā tipa sāls  
 
 
Sāls šķīduma kameras ietilpība (kg)  

reģenerējošās sāls tabletes  
PN 86/C-84081/01/02 
 
63 

reģenerējošās sāls tabletes  
PN 86/C-84081/01/02 
 
75 

 
2. PĀRĒJIE TEHNISKIE PARAMETRI  
 

ŪDENS MĪKSTINĀŠANAS IEKĀRTAS 
PARAMETRI  

AQUAHOME 18 AQUAHOME 27 

Jonu apmaiņas sveķu tips  
Sveķu daudzums (l)  
 

monosfērisks 
20 

 

monosfērisks 
25 

 
ORIENTĒJOŠAIS REĢENERĀCIJAS ETAPU ILGUMS  
Uzpildīšana (min.) 
Apstrāde ar sāls šķīdumu un lēna skalošana 
(min.)  
Skalošana pretplūsmā (min.) 
Ātrā skalošana (min.) 
Kopējais reģenerācijas ilgums (min.)  

2 -7 
 

98 - 101 
7 
3 

110 - 118 

2 - 10 
 

106 - 110 
7 
3 

118 - 130 
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V NODAĻA 

 
1. TEHNISKĀS APKOPES OPERĀCIJAS 

 
Uzmanību: 
Šī instrukcija ir jāuzglabā netālu no ūdens mīkstināšanas iekārtas. Labošanas gadījumā tehniskās 
apkalpošanas dienesta darbiniekam rīcībā ir jābūt šai dokumentācijai. Lai saņemtu tehnisko 
dienestu palīdzību, nepieciešams lūgt palīdzību pārdevēja tehniskās apkalpošanas dienestam. 
 
Tehniskā apskate vienmēr ir jāveic atbilstoši zemāk minētajiem punktiem: 
1. Pārbaudīt, vai indikators attēlo uzstādīto faktiskai laiku: 
- ja indikatorā nav nekādas informācijas, tad nepieciešams pārbaudīt elektrisko pieslēgumu, 
- ja laika rādījums mirgo, tad tas nozīmē, ka ir noticis elektroenerģijas padeves pārtraukums ilgāk 

par 6 stundām. Iekārta var turpināt samazināt ūdens padevi, tikai reģenerācija var notikt citā, 
nekā uzstādītā diennakts laikā. 

2. Pārbaudīt, vai pārplūdes vārsts atrodas darba stāvoklī „Service”. 
3. Pārbaudīt, vai ir pareizi pieslēgtas caurules, kas pievada un aizvada ūdeni, pie ieejas un izejas 

atveres. 
4. Pārbaudīt, vai transformators pieslēgts kontaktligzdai ar iezemējumu un vai kārtīgi nostiprināts 

pieslēgšanas kabelis. 
5. Pārbaudīt, vai notekūdeņu novadīšanas caurules nav bojāts vai saliekts, kā arī, vai tas pilnībā 

atrodas 2,40 m līmenī virs zemes. 
6. Pārbaudīt, vai sāls šķīduma kamerā ir sāls. 
7. Pārbaudīt, vai ir pareizi pieslēgts sāls šķīduma kameras barošanas vads. 
8. Pārbaudīt, vai ir pareizi uzstādīts pludiņš sāls šķīduma vārsta kanālā. 
9. Pārbaudīt, vai ir ieprogrammēta ūdens cietības vērtība, kas atbilst ūdens reālai cietībai. Šim 

nolūkam nepieciešams noteikt ūdens cietību. 
 
Gadījumā, ja iepriekšminētās operācijas neļāva noteikt avārijas cēloni, nepieciešams lūgt palīdzību 
pārdevēja tehniskās apkalpošanas dienestā. 
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2. GARANTIJAS TALONS NR................... 

 

 
Garantijas talons paredz šādu ierīču garantijas apkalpošanu: 
 

N.p.k. Ierīces nosaukums Tips Sastāvdaļas 
nosaukums 

Sastāvdaļas 
numurs 

1. Iepriekšējās attīrīšanas filtrs I 25 - 50   
2. Ūdens mīkstināšanas iekārta AQUAHOME 18 Mod. Nr.  

  vai Sēr. Nr.  
  AQUAHOME 27 Datuma kods  

 
GARANTIJAS NOSACĪJUMI 

 
1. Piegādātājs piešķir garantiju par piegādās iekārtas funkcionēšanu bez traucējumiem, ja tā tiek 

ekspluatēta saskaņā ar šajā dokumentācijā norādītajiem uzdevumiem un norādījumiem. 
 
2. Garantija tiek piešķirta Lietotājam uz 12 mēnešu periodu no ekspluatācijā nodošanas datuma. 
 
3. Garantijas piešķiršanas nosacījums ir iekārtas hidrauliskās montāžas izpilde un nodošana 

ekspluatācijā ar šajā dokumentācijā saturošajiem norādījumiem. 
 
4. Lietotāja pienākums ir divu garantijas tehnisko apskašu nodrošināšana gada laikā (reizi 

6 mēnešos). Tehniskās apskates cenā ietilpst izdevumi par veiktajiem darbiem, par darbinieka 
komandējuma izdevumiem, kas ietver ceļa izdevumus. Piegādātāja pienākums ir par samaksu 
veikt šīs tehniskās apskates pēc Lietotāja paziņojuma par tuvojošos termiņu. Paziņojumam jābūt 
rakstveidā (faksa, e-pasta vai pasta sūtījums) vai par to jāziņo pa tālruni vismaz 7 dienas pirms 
kārtējā tehniskās apskates termiņa. 

 
5. Piegādātāja pienākums ir novērst visus defektus un neatbilstības iekārtas funkcionēšanā, uz 

kuriem attiecas garantija, 5 darba dienu laikā kopš paziņojuma nosūtīšanas dienas. Paziņojuma 
saņemšanas apstiprinājums ir jānoformē paziņojuma saņēmušā darbinieka vārda un uzvārda 
uzrādīšanu. 

 
6. Garantijas nosacījums ir pastāvīga ekspluatācijas žurnāla uzturēšana kārtībā atbilstoši paraugam, 

kas norādīts piegādātajā dokumentācijā, kā arī regulāra ūdens kvalitātes pārbaude. 
 
7. Garantija neattiecas uz: 
 
7.1. tehniskās apskates pakalpojumiem, 
7.2. iekārtas programmas izmainīšanas pakalpojumiem, 

PILNVAROTAIS UZŅĒMUMS:  
 
......................................................................... 
 
 
......................................................................... 
 
 
......................................................................... 
 

LIETOTĀJS: 
 
........................................................................... 
 
 
........................................................................... 
 
 
........................................................................... 
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7.3. ekspluatācijas materiāliem, kas nolietojas pēc noteikta normālas ekspluatācijas laika, 
piemēram: filtrējošie ieliktņi, reģenerācijas sāls, 

7.4. bojājumiem, kas radušies šādu nosacījumu rezultātā: zādzības, ugunsgrēks, ārējo un atmosfēras 
faktoru iedarbība, neatbilstošu ekspluatācijas materiālu izmantošana, papildus sastāvdaļu un 
mezglu montāža bez Piegādātāja piekrišanas, 

7.5. bojājumiem, kas ir neatbilstošas ekspluatācijas rezultāts, 
7.6. bojājumiem, kas rodas no iekārtas un ekspluatācijas materiālu neatbilstošas uzglabāšanas, 
7.7. sekām, kas radušās iekārtas dīkstāves rezultātā. 

 
8. Pircējs zaudē garantijas tiesības gadījumā, ja: 
 
8.1. netiek ievērotas rekomendācijas, kas atrodas šajā dokumentācijā, 
8.2. notiek iekārtas montāža vai palaišana, kas nav saskaņā ar norādījumiem, 
8.3. netiek termiņā veiktas tehniskās apskates, 
8.4. Lietotājs vai trešās personas veic pastāvīgus labošanas, pārveidošanas un modifikācijas darbus, 

kas neatbilst Piegādātāja garantijas nosacījumiem, 
8.5. tiek norauta vai bojāta iekārtas plomba. 

 
PILNVAROJUMA APLIECĪBA: 
 
Garants apstiprina, ka firma: .................................................................................... ir tehniskajā 
dokumentācijā uzskaitītās iekārtas montāžai un nodošanai ekspluatācijā pilnvarots uzņēmums. 
 
 
Datums ............................ 

 
 

 
 
 
PALAIDES DATUMS: ..................................... 
 
 
Datums ....................................  Datums un zīmogs .......................................................... 
 
TEHNISKO APSKAŠU APSTIPRINĀJUMS: 
 
1. Garantijas tehniskā apskate: datums: .....................   zīmogs un paraksts: ................. 
 
 
2. Garantijas tehniskā apskate:  datums: .....................   zīmogs un paraksts: .................  
 
 

 
 
 
 

Zīmogs 
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3. PROTOKOLS IEKĀRTAS NODOŠANAI EKSPLUATĀCIJĀ 
 (ORIĢINĀLS) 

 
 

Vieta   
Datums   
Lietotājs  

Adrese: 
Tālr. / fakss: 

Lietotāja pārstāvis   
Uzņēmuma, kas nodod iekārtu ekspluatācijā, 
pārstāvis 

1: 
2: 

Uzņēmuma, kas nodod iekārtu ekspluatācijā, 
dati 
 

Pilns firmas nosaukums: 

Adrese: 
Tālr.: 
E-pasts: 

Iekārta, kas tiek nodota ekspluatācijā  
*Informācija par modeli, sērijas numuru un kodu 
atrodas uz uzlīmes, kas atrodas uz vadības pults 
korpusa ārējās sienas iekšpusē  

Mod. Nr.:  
Sēr. Nr.: 
Datuma kods: 

Iekārta, kas tiek nodota ekspluatācijā  
Informācija atrodas uz balona ar slāni 
 

Sastāvdaļas Nr.: 
Rezervuāra lielums: 
Datuma kods: 
Maiņa: 

Neapstrādātā ūdens kvalitāte 
 

Cietība: 
Dzelzs: 
Mangāns: 

Apstrādātā ūdens kvalitāte 
 

Cietība: 
Dzelzs: 
Mangāns: 

Piezīmes   
 
 
 

Papildinājumi:  
 
 
 

Lietotāja paraksts:  
Uzņēmuma, kas nodod iekārtu ekspluatācijā, 
pārstāvji: 

1: 
2: 
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4. PROTOKOLS IEKĀRTAS NODOŠANAI EKSPLUATĀCIJĀ 
(KOPIJA)  

 
 

Vieta   
Datums   
Lietotājs  

Adrese: 
Tālr. / fakss: 

Lietotāja pārstāvis   
Uzņēmuma, kas nodod iekārtu ekspluatācijā, 
pārstāvis 

1: 
2: 

Uzņēmuma, kas nodod iekārtu ekspluatācijā, 
dati 
 

Pilns firmas nosaukums: 

Adrese: 
Tālr.: 
E-pasts: 

Iekārta, kas tiek nodota ekspluatācijā  
*Informācija par modeli, sērijas numuru un kodu 
atrodas uz uzlīmes, kas atrodas uz vadības pults 
korpusa ārējās sienas iekšpusē  

Mod. Nr.:  
Sēr. Nr.: 
Datuma kods: 

Iekārta, kas tiek nodota ekspluatācijā  
Informācija atrodas uz balona ar slāni 
 

Sastāvdaļas Nr.: 
Rezervuāra lielums: 
Datuma kods: 
Maiņa: 

Neapstrādātā ūdens kvalitāte 
 

Cietība: 
Dzelzs: 
Mangāns: 

Apstrādātā ūdens kvalitāte 
 

Cietība: 
Dzelzs: 
Mangāns: 

Piezīmes   
 
 
 

Papildinājumi:  
 
 
 

Lietotāja paraksts:  
Uzņēmuma, kas nodod iekārtu ekspluatācijā, 
pārstāvji: 

1: 
2: 
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VI NODAĻA 

 
1. SASTĀVDAĻU ATTĒLI 
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PIEZĪMĒM 
  
 


