B R U K S A N V I S N I N G

RIVER BUDGET

produktnr.

River Budget

RIVER BUDGET vid låga och lättfällda mängder av järn
och mangan. River Budget har automatisk backspolning
av filtermassan. Regenerering av filtermassan utförs manuellt.
Utrustningen är byggd för kontinuerlig rening av vatten till ett
normalhushåll och klarar toppar upp till 25 liter/minut.
Höjd: 1300 mm · Röranslutning: 3/4”
Min: 1,5 bar · Max: 8 bar · Maxkapacitet: 25 liter/minut
Brunnens pumpkapacitet: minst 20 l/minut vid 2 Bar

Vid leverans ingår:
• Komplett filtertank med filtermassa, stigarör och 		
backspolningsautomatik med ansluningskopplingar
• 500 g Kaliumpermanganat
• Vattenanalys för efterkontroll

Tillbehör:
Armatursats med tre kulventiler och två stycken enmeters
flexibla anslutningsslangar. Anslutning: R20.

Handelsvägen 15 A · 973 45 LULEÅ
0920-25 88 22 · www.correct.se

Monteringsanvisning
Placera vattenreningsutrustningen i frostfritt våtutrymme med väl fungerande golvbrunn. Om golvbrunn
saknas, led ut vattnet från backspolningen genom väggen. Beakta VA-byggnorm vid installation.
Montera komponenterna i följande ordning:

2.

TILL HUSHÅLL

3.

1.
4.

FRÅN BRUNN

golvbrunn

1. Hydrofor/hydropress
2. Förbigång (rekommenderas)
3. Backspolningsautomatik
4. Filtertank med påfyllningshål

• Koppla en 1/2” slang från backspolningsautomatiken och led till en golvbrunn.
Slangen ska vara så kort som möjligt och inte leda uppåt någonstans.
Ett luftgap måste lämnas för att förhindra återsug.
• Anslut kontakten från 12 V transformatorn till timerns baksida. För att underlätta
detta, tryck ned timerns låshake och vik fram ovankanten. Anslut transformatorn
till ett vägguttag.
• Stäng vatten till och från backspolningsventilen.
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Programmeringsinstruktioner
backspolningsautomatik 268/742
STEG 1: INSTÄLLNING AV KLOCKA
Ställes in vid uppstart eller längre strömavbrott
För att gå in i programmeringsmeny manuellt, tryck
• Medan ”--:-- eller 12:00” blinkar ställs klockan in på rätt tid.
• Använd
• Tryck på

eller

-knapparna för att ställa in rätt tid.

-knappen för att lagra inställd tid. Samtidigt stegas timern fram till nästa steg.

STEG 2: INSTÄLLNING AV VECKODAG
Ställes in vid uppstart eller längre strömavbrott
• Tryck på

-knappen så att markeringen under ”1” (söndag) blinkar.

• Använd

eller

• Tryck på

-knapparna för att flytta markeringen så att den pekar på rätt veckodag.

-knappen för att lagra inställningen samt för att gå vidare till nästa steg.

STEG 3: INSTÄLLNING AV TID FÖR REGENERERING
Förinställd på 2:00
• 2:00 är den förinställda tiden. För att acceptera denna tid, tryck på
fortsätt till steg 5.
• För att ändra den förinställda tiden, tryck på
• Använd
• Tryck på

eller

-knappen och

-knappen varvid ”2:00” kommer att blinka.

-knapparna för att ställa önskad tid för regenerering.

-knappen för att lagra inställningen samt för att gå vidare till nästa steg.

STEG 4: INSTÄLLNING AV BACKSPOLNINGSINTERVALL
Förinställd på 2 dagar
• Ställ in antal dagar mellan backspolningarna. Intervallen ställs in från ½ dag till 99 dagar.
• För att ändra, tryck på
• Använd
• Tryck på

eller

-knappen så att ”2” blinkar.

-knapparna för att ställa in önskat intervall.

-knappen för att lagra inställningen samt för att gå vidare till nästa steg.

STEG 5: INSTÄLLNING AV BACKSPOLNINGSLÄNGD
Förinställd på 12 minuter
• ”12” är den förinställda tiden i minuter. För att acceptera denna tid tryck på
-knappen du kommer då tillbaka till steg 1.
• För att ändra den förinställda tiden, tryck på
• Använd
• Tryck på

eller

-knappen så att tiden blinkar.

-knapparna för att ändra tiden.

-knappen, timern kommer nu att visa klockan och inställningen är klar.

Timern visar nu klockan med aktuell tid, därmed är programmeringen klar. Timern ur 700-serien har en batterifri
backup, strömavbrott upp till 24 timmar påverkar inte på ovan gjorda inställningar. Vid strömavbrott längre än 24
timmar måste inställningarna för klocka och veckodag göras om. För att komma ur programmeringläge innan steg
5 har genomgåtts vänta 30 sekunder och timern återgår då automatiskt till driftsläge.

Uppstart

1.

Ställ ventilen i backspolningsläge genom att trycka på -knappen och hålla 		
den intryckt under 5 sekunder. Kamaxeln kommer nu att rotera till backspol-		
ningsläge ”C1”. -symbolen visas i displayen.

2.

Öppna sakta för inkommande vatten och låt filtret långsamt fyllas med
vatten. Den inneslutna luften kommer då att lämna filtret genom avloppsslangen. När avloppsvattnet är luftfritt öppnas ventilen för inkommande vatten
helt. Låt filtret spola ca 1 minut.

3.

Tryck samtidigt på och
-knapparna för att avancera till nästa spolningscykel. När kamaxeln når nästa cykel visas ”C2”, vilket innebär att kamaxeln står
i läge för cykel 2.

4.

Upprepa ovanstående tills ventilen når cykel 5 (”C5”). Låt filtret spola hela cykeln.

5.

När ventilen ställer om till cykel 6 (”C6”), låt filtret spola ca 1 minut. Manövrera
därefter ventilen enligt ovan till cykel 7 (”C7”).

6.

Lämna timern i detta läge. Filtret kommer nu automatiskt att gå igenom
resterande spolcykler och återgå till driftsläge.

7.

Tillse att in- och utloppsventilerna är öppna samt att förbigångsventilen är stängd.

Det är viktigt att filtret inte spolar automatiskt under första dygnet, ej genomblöt
filtersand kan backspolas ut i avloppet.
Filtret är nu klart för användning och kommer att spola ett antal gånger i veckan. Hela
spolförloppet tar ca 20 minuter. Under hela spolförloppet träder en automatisk förbigång
in som släpper ut råvatten på ledningsnätet, varför vatten kan tappas även under denna tid.
OBS! Vid tekniskt fel som t. ex. strömavbrott kan olägenheter uppstå vid vattenuttag.
Om inte vattenreningsutrustningen ska användas under en längre tid bör man bryta strömmen till den automatiska backspolningsautomatiken. När utrustningen åter ska tas i drift
måste man ställa in rätt tid och veckodag igen.

Regenerering av filtermassa
• Stäng vattnet till filtret. Släpp på trycket genom att öppna en kran i hushållet. 		
Stäng sedan kranen.
• Öppna påfyllningshålet på filtertanken och tillsätt 2 msk (ca 50 g)
Kaliumpermanganat (KMnO4). Stäng påfyllningshålet.
• Öppna vattnet till filtret.
• Spola i en kran i hushållet tills det kommer rödfärgat vatten. Stäng sedan
kranen.
• Stäng av vattnet till/från filtret och öppna förbigången. Låt filtret stå med
kaliumpermanganatlösningen över natten.
• Stäng förbigången och öppna vatten till/från filtret och starta en manuell 		
backspolning. Låt den gå färdigt.
• Öppna en kran i hushållet och spola en stund så att eventuellt rödfärgat vatten 		
försvinner.
• Filtret är nu klart att tas i drift.
För att erhålla full effekt på avjärningsmassan måste denna behandlas med KMnO4
efter behov.

förbigång

vatten till

vatten från

påfyllningshål

Manuell backspolning
FÖR ATT STARTA EN MANUELL BACKSPOLNING
Alt. 1
• Tryck en gång på -knappen.
-symbolen blinkar i displayen.
Backspolningen kommer att starta inom 24 timmar vid den förinställda tiden för backspolning.

Alt. 2
• Tryck och håll -knappen intryckt under 5 sekunder för att starta en omedelbar backspolning.
-symbolen visas i displayen.
• Ytterligare ett tryck på
-knappen efter det att en omedelbar backspolning startat, startar
ytterligare en backspolning efter det att den första avslutats. ” x2” kommer att visas i displayen vid
den andra backspolningen.

FÖR ATT STEGA FRAM GENOM SPOLNINGSCYKEL
• Tryck samtidigt på och
-knapparna för att avancera till nästa spolningscykel, ett timglas visas
i displayen då kamaxeln roterar. När kamaxeln når nästa cykel visas tex ”C2” vilket innebär att
kamaxeln står i läge för cykel 2.
• Upprepa att trycka samtidigt på
spolningscyklerna.

och

-knapparna för att stega fram genom de olika

FÖR ATT UPPHÄVA EN BACKSPOLNING
• Tryck och håll och
-knapparna intryckta under 5 sekunder. Timglaset i displayen blinkar och
kamaxeln roterar hela vägen till driftläge.

SPOLNINGSCYKLER
•
•
•
•
•
•
•
•

C1 - Backspolning
C2 - (Används ej)
C3 - (Används ej)
C4 - Paus
C5 - Renspolning, första
C6 - (Används ej)
C7 - Renspolning, andra
C8 - (Används ej)

Programmeringsschema Autotrol 268/742

OBS! Endast P1 och P2 ska normalt ställas in av kunden, övriga programsteg är inställda vid tillverkning. Rådfråga serviceman eller återförsäljare vid ändring av dessa.
Nivå I programmering
Åtkomst: Tryck på
eller
blinka, ändra med
eller
PROGRAMSTEG

-knapparna. För att ändra tryck på -knappen så att värdet börjar
-knapparna, lagra nytt värde med att trycka på -knappen.

BESKRIVNING

INSTÄLLNINGSVÄRDE

P1

Klocka (aktuell tid)

............

P2

Veckodag

............

P3

Tid för start av backspolning

2:00

P4

Spolningsintervall, dagar

2

P6

Backspolningslängd, minuter

12

Nivå II programmering
Åtkomst: Tryck och håll 5 sekunder samtidigt på
och
-knapparna. För att ändra tryck på
-knappen så att värdet börjar blinka, ändra med
eller
-knapparna, lagra nytt värde med
att trycka på -knappen.
P9

Mätenhet (0=USA, 1=Metriskt)

1

P10

Klocka (0=12 tim, 1=24 tim)

1

P11

Serviceintervall i månader

0

P12

Tidsfördröjning vid fjärrstart

60

Cykeltider
Åtkomst från nivå II: Tryck och håll 5 sekunder samtidigt på
tryck på -knappen så att värdet börjar blinka, ändra med
med att trycka på -knappen.

och
eller

-knapparna. För att ändra
-knapparna, lagra nytt värde

C1

Backspolning, första

12

C2

KMnO4-uppsugning

0

C3

Används ej

-

C4

Tryckutjämning

1

C5

Fast Rinse, Renspolning, första

2

C6

Backspolning, andra

0

C7

Fast Rinse, Renspolning, andra

4

C8

Återfyllning av ”Potfeeder”

0

Drift och underhåll
För att säkerställa att vattenreningsutrustningen fungerar och att vattenkvaliteten blir bra ska
en kontroll ske minst en gång/månad. Följ nedanstående checklista och fyll i datum vid varje
tillfälle. Om någonting ej fungerar eller vattenkvaliteten blivit sämre, tag direkt kontakt med
serviceman eller återförsäljare.
1. Kontrollera att klockan på backspolningsautomatiken går rätt så att backspolning sker
den tid ni önskar.
2. Starta en manuell backspolning enligt anvisning. Under cykel 1 ”C1” 12 minuter ska ett
jämnt flöde av smutsigt vatten komma till avloppet. Vattnet ska bli renare efter hand. 		
Backspolningsautomatiken avancerar genom de olika cyklerna för att sedan återgå till
serviceläge.
3. Öppna en kran i hushållet och kontrollera att vattnet är klart och smakar bra.
4. Om avjärningseffekten avtagit är det dags för en regenerering av filtermassan med
KMnO4, se ”doseringsanvisning”.
Senast efter 6 månader: När vattenfiltret är rätt injusterat och din vattenkvalitet upplevs
bra är det dags att skicka in medföljande analys för efterkontroll.

INSTALLATIONSDATUM:

Fyll i datum vid varje kontroll
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