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SPECIFIKATION 

Skærmen 

LÆKESENSOR          TDS SENSORER 

 

LCD førte controlleren fungerer fuldautomatisk. Det hjælper med at rense membranen, forhindre bakteriens stigning og 

forlænge membranens levetid. Tegnene på displayet viser systemets arbejde: 

 Tegnet er tændt, når membranskylningsprocessen er startet. Den automatiske membranskylning kan udføres 

hver 7-8 timer eller umiddelbart efter lang arbejdstid. Skylningstiden kan justeres mellem 0,5 - 1,5 min. 

1. Når der tændes for strømmen, bipper en summer, og maskinen skyller membranen i 90 sekunder. 

2. Hvis man klikker på skylletasten i skylle tilstand, skyller maskinen membranen i 90 sekunder. 

3. Ved afslutning af Source tilstand, skyller maskinen membranen i 30 sekunder. 

4. Efter at have arbejdet i 2 timer akkumuleret, skyller maskinen membranen i 30 sekunder. 

Når maskinen skyller membranen, blinker tegnet; 

 

Tegnet er tændt, når maskinen er fyldt op med vand. Når højtryksafbryderen åbnes, og maskinen renser vand 

i mere end 10 minutter, skyller maskinen membranen i 5 sekunder. (Pumpe- og indløbsventil og skylleventil 

er tændt) Hvis maskinen renser vand i mindre end 10 minutter, tændes skylleventilen i 10 sekunder. 

 

Tegnet er tændt, når maskinen renser vandet. Hvis lavtryks- og højtryksafbryderen er lukket, blinker 

rensetegnet. 
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 Tegnet er tændt, når indgangsvandtrykket er for lav. Hvis lavtryksafbryderen er åben, blinker Source tegnet. 

1. Hvis lavtryksafbryderen er åben i mere end 60 sekunder kontinuerligt, er maskinen i Source tilstand. 

2. Hvis lavtryksafbryderen er lukket, skyller maskinen membranen i 30 sekunder. 

Pumpe- og indløbskontakten og skyllekontakten er slukket. Summeren bipper 10 gange. 

 

Tegnet er tændt, når noget er galt og skal repareres. Hvis maskinen renser vand i mere end 6 timer 

kontinuerligt, og der ikke er nogen fuld tank, eller maskinen ikke er fyldt op, går maskinen i 

reparationstilstand. 

Pumpe- og indløbskontakten og skyllekontakten er slukket. Summeren bipper. 

 

Tegnet er tændt, når maskinen lækker. Hvis lækagesensoren registrerer vandlækage i mere end 5 sekunder, 

går maskinen i lækagetilstand. 

Pumpe, indløbskontakt og skyllekontakt er slukket. Summeren bipper. 

 

Filtrer levetid. 1,2,3,4,5 repræsenterer 5 filterets levetid.  

 

LCD displayet viser INGÅENDE vand TDS. De 3 små cifre til venstre viser renhedsværdien for indgående 

vand i TDS; (Måleinterval 0-999) 

 

LCD displayet viser det RENE vand TDS. De 2 store cifre til højre viser renhedsværdien af det rene vand der 

kommer ud af TDS; (Måleinterval 0-199) 

 

TasteFunktion 

 Der er 3 taster på displayet. Vælg tast, Bekræft tast, Skyl tast. 

 Vælg tastefunktion 

 Første klik i Set-Mode; 

 Andet klik, påmindelse om første filterlevetid blinker, klik på bekræft-tast, nulstil derefter antallet 

af første påmindelse om filterlevetid; 

 Tredje klik, påmindelse om andet filterlevetid blinker, klik på bekræft-tast, nulstil derefter antallet 

af anden påmindelse om filterlevetid; 

 Fjerde klik, påmindelse om tredje filterlevetid blinker, klik på bekræft-tast, nulstil derefter antallet 

af tredje påmindelse om filterlevetid; 

Femte klik, påmindelse om fjerde filterlevetid blinker, klik på bekræft-tast, nulstil derefter antallet af 

fjerde påmindelse om filterlevetid; 

 Sjette klik, påmindelse om femte filterlevetid blinker, klik på bekræft-tast, nulstil derefter antallet 

af femte påmindelse om filterlevetid; 

 Der efter Cyklus 

Hvis der ikke er nogen knap trykket i 5 sekunder, afsluttes indstillingstilstanden. 

 Bekræft tastefunktion 

Afgør hvad der er valgt.  

 Skyl tastfunktion 

Klik på skylletasten i Purify tilstand, maskinen skyller membranen omkring 90 sekunder. 
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Påmindelse om udskiftning af filtre 

 I alt 5 indstillings muligheder for påmindelsen af filtre udskiftning. 

Ledninger 

No. Farve Perifer  No. Farve Perifer  

1 Gul Lavtryksafbryder 7 Gul Lavtryksafbryder 

2 Blå Højtryksafbryder 8 Grøn Pumpe 

3 Blå Højtryksafbryder 9 Sort Indløbsventil 

4 Rød Skylleventil 10 Rød Skylleventil 

5 Grøn Pumpe 11 Hvid 24Vdc 

6 Sort Indløbsventil 12 Pink 24Vdc 

 


