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1
2
3
4
5
6

OHITUSVENTTIILI
VENTTIILIN PESÄKE
SUODATINSÄILIÖ
SUOLA-ASTIA
UIMURI SUOLALIUOKSELLE
VESI SISÄÄN

3 watman.ﬁ

7
8
9
10
11

VESI ULOS
SEKOITUKSEN SÄÄTÖ
KOVUUDEN SÄÄTÖ
SUOLA-ASTIALLE
VIEMÄRIIN

2. VAROTOIMENPITEET
2.1 Yleistä:
Varmista, että sinulla on uusin asennusopas käsillä.
Lue tämä käyttöopas huolellises . Jos sinulla on kysy ävää tai huomautuksia, ota yhteyttä
toimittajaasi. Varmista, etä sinulla on kaikki tarvi avat työkalut, ennen kuin aloitat asennuksen.
Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä lii yen tämänkaltaisen laitteen asennukseen.
2.2 Käsiteltävä vesi:
Tarkista tuleva paine: vähintään 1 bar (dynaaminen), enintään 8 bar (staa nen) (15 PSI - 116 PSI).
Jos välttämätöntä vähennä tulevaa painetta.
Tuloveden paineen on oltava vähintään 1 bar, jotta laite toimii hyvin. Jos tätä vähintään 1 bar:n
painetta ei voida taata, käytä toimittajalta saatavaa painevah a.
Vedessä ei saa olla sedimenttejä, klooria, rautaa tai mangaania.
2.3 Vedenpehmennin
:
Laite on asennettava tasaiselle, vakaalle alustalle kuivaan paikkaan sisä loihin, suoja una suoralta
auringonvalolta.
Älä asenna laitetta lähelle lämmönlähdettä (ympäristön lämpö lan on oltava alle 40 °C).
Suojaa laite ja viemäri (# 11) jäätymiseltä.
Mukana tulevaa ohitusven iliä ei tule jä ää ilman laite a putkiston väliin. Se ei ole sulkuven ili.
Laitteeseen tulee aina tehdä hallittu ylivuoto-ohjaus.

3. ASENNUS
3.1 Yhdistä ohitusven ili:
Sulje pääven ili ja varmista, e ä putkista vapautuu paine. Tämä voidaan tehdä avaamalla ainakin
yksi hana. Katkaise päävesijohto ohitusven ilin asentamiseksi. Seuraa sekä laitteen e ä
ohitusven ilin nuolia. Varo ettei tuloveden karkeasuoda n putoa.
Varoitus: Ennen pehmen men asentamista varmista että ohitusven ili on lassa ”bypass”.
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3.2 Liitä viemäriin
Liitä viemäriyhde 13 mm taipuisalla letkulla. Letku ei
saa vääntyä tai tukkeutua. Viemärilinjan on pystytävä
esteettömäs purkamaan pesuvedet. Suojaa poistoletku
jäätymiseltä ja kuumuudelta (min. 5 °C, max. 40 °C).

3.3 Ylivuotolii men asennus
Muista asentaa toimitukseen kuuluva
ylivuotolii n. Tee 21 mm reikä suolaas an sivuseinään. Varmista että se
on pora u noin 12-14 cm etäisyydelle
as an yläreunasta. Kiinnitä ylivuotoyhde toimituksessa tulevalla
mutterilla reikään. Poista mahdollinen
porausroska suola-as asta.

3.4 Liitä viemäriletku ja ylivuotoletku
Liitä sekä viemäriletku että ylivuotoletku toimituksessa
mukana tulleeseen ODC -viemäriyhteeseen. Mikäli
pehmennin on asenne u kiinteään tyhjennysputkeen
ilman ODC-yhdettä, takuu ei ole voimassa. ODC:n käyttö
on eurooppalaisen standardin EN1717 mukaan pakollista.
1. Liitäntä 1 spiraalivahvisteiselle letkulle Ø 13 mm.
2. Liitäntä 2 spiraalivahvisteiselle letkulle Ø 13 mm.
3. Liitäntä 3 tyhjennysputkea varten. (tyhjennysputki Ø 40 mm)
4. Liitäntä 4 tyhjennysputkelle Ø 40 mm.
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3.4.1
Liitä yksiköstä tuleva spiraalivahviste u tyhjennysputki Ø 13 mm yhteen kahdesta liitännästä
ODC: ssä. Työnnä se niin pitkälle kuin mahdollista.

3.4.2
Yhdistä kierteellä vahviste u tyhjennysputki Ø 13 mm toiseen liitäntään.
Työnnä se niin pitkälle kuin mahdollista.

3.4.3
Jos osa, jossa on putkien liitännät, on irrote u läpinäkyvästä osasta, napsauta ne takaisin
yhteen. Vaikka molemmat osat napsautetaisiin yhteen, niitä voi sil pyöri ää. Yhteiden suuntaa
voi siis liikuttaa. Jos molemmat osat irtoavat toisistaan, voit liimata ne yhteen.

3.4.4
Liimaa nyt koko ODC kiinteään tyhjennysputkeen Ø 40 mm tai hylsyyn Ø 40 mm. Varmista, että ODC
on asenne u vaakasuoraan ja e ä
osa liitännöistä on edelleen
kiinni läpinäkyvässä osassa.
Noudata vähintään 100 mm
etäisyyttä ODC:n pohjan ja
100 mm
tyhjennysputken välissä.
(katso kuva)
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Aseta pehmenninyksikkö suola-as aan,
käytä sivua jossa on pyöreä aukko.
Suolaliuos uimurin asentamiseksi: Avaa
as an keskellä oleva kansi painamalla
sitä molemmilta puolilta. Aseta uimuri
sille vara uun paikkaan oikeinpäin
ja varmista että uimuri on as an pohjalla
saakka. Sulje kansi.

max korkeus- ja pituus viemäriletkulle

4. ASETUKSET
4.1 Veden kovuuden säätö:
= osa nro 9
Mittaa tulevan veden kovuus tes pakkauksella (ei tule laitteen mukana).
Asetus tälle yksikölle määräytyy CaCO3 -

pitoisuuden mukaan (10 ppm CaCO3=
1° ) (1°dh = 1,78° ). Aseta 5 mm kuusiokoloavaimella tuloveden kovuus.

4.2 Sekoituksen säädin:
= osa nro 8
Sekoituksen sää men avulla voidaan
määrittää käsitellyn veden kovuus.
Säätö on suhteellinen eli 1/10-1/5-1/...
tulevan veden kovuudesta yhteensä. Aseta
halu u kovuus 5 mm kuusiokoloavaimella.
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5. KÄYTTÖÖNOTTO
5.1 Jätä ohitusventtiili “bypass” tilaan, avaa tulevan veden linja ja anna veden
virrata noin 5 min.

5.2

Laita suola-astiaan
suolatabletteja, käytä vain
vedenpehmentimille tarkoitettua
hyvälaatuista suolaa.

5.3

Lisää vettä suola-astiaan,
kunnes vedenpinta on noin 10 cm
korkeudella (uimuriventtiilin tulee kellua)

5.4

Käännä bypass eli ohitusventtiili
hitaasti tilaan service
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5.5 Avaa lähin vesipiste jolloin pehmentimen läpi virtaa vettä . Hanasta voi poistua
ilmaa, kun ilmantulo loppuu sulje hana.
5.6 Suorita elvytys manuaalisesti.
Käytä 5 mm kuusiokulma- avainta ohjelmalevyn (PRG) kääntämiseen.

Käännä ohjelmalevyä vastapäivään, kunnes se on yllä olevan kuvan asennossa. Kun
nuoli ja läpinäkyvässä kannessa oleva pieni viiva yltävät alueeseen ”B” (suolaliuos),
elvytys alkaa. Ohjelmalevy putoaa heti hieman (tämän näkee ja kuulee). ”R” tarkoittaa
täyttöä (astian täyttö vedellä elvytyksen lopuksi). Tarkista että pehmennin elvyttää
toteamalla, että viemäriin valuu vettä ja vedenpinta laskee suola-astiassa.

5.6.2 Anna elvytyksen edetä loppuun (noin 15 min) kunnes viemäriin ei mene enää
vettä.
5.6.3 Avaa pehmentimen jälkeen lähinnä oleva vesipiste ja anna veden valua
muutama minuutti.
5.6.4 Tarkista ulostuloveden kovuus testipakkauksella.
Säädä sekoitusta tarvittaessa.
5.6.5 Aseta kansi paikoilleen laitteeseen.
Muista liittää ylivuotoputki viemäriin.

9
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6 PUHDISTUS
6.1 Yksikkö
Laitteen ulkopinta voidaan puhdistaa vain kostealla liinalla. Hioma-aineiden,
pesuaineiden ja saippuoiden käyttö kielletty.

6.2 Hartsi
Ainoa hartsille sallittu puhdistusaine on Resin Clean. Nestemäisten happojen
tai emästen käyttö vahingoittaa synteettistä materiaalia. Mikäli näitä ohjeita ei
noudateta, valmistaja ei vastaa laitteeseen tulevista vioista tai niistä
aiheutuvista tapaturmista. Myös takuu lakkaa olemasta voimassa.

6.2.1
Irrota musta letku Ø 4 mm venttiilistä. Työnnä mustaa rengasta ja vedä musta
putki ulos. (katso kuva)

6.2.2
Liitä 50 cm:n osan mustan letkun Ø 4 mm pää venttiiliin. Työnnä se sisään
puristusliittimeen mahdollisimman pitkälle. Letkun toinen pää Ø 4 mm menee
pulloon (Resin Clean).

6.2.3
Käännä ohjelmalevyä (PRG) manuaalisesti kuusioavaimella numero 5.

watman.ﬁ

10

Käännä PRG:tä vastapäivään, kunnes se on yläasennossa. Kun nuoli ja pieni
viiva läpinäkyvällä osalla saavuttaa alueen, jossa on merkintä “B” (kyllästys),
elvytys alkaa. Välittömästi PRG putoaa hieman (voit nähdä ja kuulla
tämän). Nyt laite alkaa imeä jonkin verran hartsipuhdistusta.
6.2.4
Anna laitteen imeä 125 ml hartsipuhdistusta. Kun laite on imenyt
hartsipuhdistuksen, irrota Ø 4 mm letku ja työnnä lämmönkeruuventtiilistä
tuleva musta Ø 4 mm letku takaisin venttiilin puristinosaan. Yksikkö suorittaa
nyt elvytyksen loppuun. Imun jälkeen ohjelmalevy pyörii, kunnes nuoli tulee Rkirjaimella merkittyyn vyöhykkeeseen. R-kirjain tarkoittaa uudelleentäyttöä.
(säiliöiden täyttö vedellä puhdistuksen lopussa).
6.2.5
Anna elvytyksen käydä, kunnes se pysähtyy automaattisesti. Arvioitu aika on
noin 15 minuuttia. Kun elvytys on pysähtynyt, viemäriin ei enää virtaa vettä.
Tämä on selkeä osoitus että elvytysvaihe on päättynyt.
6.2.6
Avaa pehmentimen takana oleva hana useaksi minuutiksi, jotta jäännösvesi
huuhtoutuu letkusta.

7 HUOMAUTUKSET
On suositeltavaa asennuttaa vedenpehmennin ammattilaisen toimesta. Vaikka
Pallas NES - on luultavasti markkinoiden helpoin ja turvallisin vedenpehmennin,
on välttämätöntä, että kaikki a tarvittavia varotoimia ja paikallista lainsäädäntöä
noudatetaan.
Tämä asennusopas on kirjoitettu auttamaan ammattitaitoista asentajaa.
Vedenpehmentimen oikeanlainen toiminta perustuu asianmukaiseen asennukseen.
Laitteen vuosittainen tarkistus ja tarvittava huolto takaa optimaalisen toiminnan
ja pitkän käyttöiän.

Vedensuodatin on tarkoitettu hyvälaatuisen talousveden pehmennykseen.
Suodatin tulee aina asentaa tilaan mikä soveltuu vesilaitteelle. Huollon,
korjaamisen tai mahdollisen vuodon sattuessa laitteesta voi vuotaa vettä.
Laitteiston käyttö ja säilytyslämpötila 5-40 °C. Laite ei saa missään tilanteessa
päästä jäätymään.

11 watman.ﬁ

Laitteiston suodatuskapasiteetti on rajallinen. Mikäli tulevan veden laatu
muuttuu huonoksi, laite tulee poistaa käytöstä.
Laitteiston korkein sallittu vesipaine on 8 bar. Tarvittaessa on käytettävä
paineenalennusventtiiliä ja tulopuoleen on asennettava sulkuventtiili ja
takaiskuventtiili.
Laitteistoa tulee huoltaa säännöllisesti ja valvoa toimintaa. Mikäli talousvettä ei
käytetä pitkään aikaan suosittelemme sulkuventtiilin sulkemista.
Ennen asennusta on asennus hyväksyttävä vesilaitoksella ja tarkistettava onko
heillä asiaan liittyviä määräyksiä.
Rakennemääräyksiä on noudatettava.
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1 PARTS

1
2
3
4
5
6

4

BYPASS
VALVE HOUSING
RESIN TANK
CONTAINER FOR DEVICE AND SALT
BRINE VALVE
WATER INLET
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8
9
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11

WATER OUTLET
BLENDING REGULATOR
HARDNESS REGULATOR
TO BRINE VALVE
TO DRAIN

2 PRECAUTIONS
2.1 General:
Make sure you have the latest installation manual at hand.
Read this manual carefully. If you have any questions or remarks, please contact your supplier.
Make sure you have all necessary tools on hand before you begin with the installation.
Follow all local legal regulations.
2.2 Water to be treated:
Check incoming pressure: minimum 1 bar (dynamic), maximum 8 bar (static) (15 PSI- 116 PSI). If necessary
reduce incoming pressure.
The pressure behind the softener must be at least 1bar to ensure a good functioning of the softener. If this
pressure of at least 1bar can’t be guaranteed, a “Pressure Guard” is available at your supplier.
The water should be free of sediment, chlorine, iron and manganese.
2.3 Softener:
The softener has to be installed on a flat, stable base.
The softener must be installed indoors, protected from direct sunlight.
The softener must be installed on a dry location and certainly not in an acidic environment.
Do not install the softener close to a heating source (environment temperature must be below 40°C).
Protect softener and drain (#11) against frost.
The Bypass is not designed to be left behind without the softener. It is not a shutoff valve.
The provided overflow has to be installed and connected at all times.

3 INSTALLATION
3.1 Connect Bypass:
Close main valve and make sure pressure is released from piping. This can be done by opening at least one
tap.
Cut open main water supply in order to install the bypass to the Softener. Follow the arrows on both Bypass
and Softener for water inlet and outlet.
Pay attention that the inlet filter doesn’t fall out.
Caution: before installing the Softener, set the Bypass in “bypass” mode, not in “service”.
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3.2 Connect drain:
Connect the straight outlet (#11) to a local drain (with an air gap, using the
provided Open Drain Connector, see par. 3.4) by means of the provided 13mm
flexible drain pipe. In order to guarantee that the device will keep on
functioning perfectly in the future, this drain pipe is spirally reinforced to avoid
later blocking and/or kinks. Please protect the drain against frost and heat (min.
temp. 5°C, max. temp. 40°C).
When another drain pipe is used, the guarantee on the unit is expired.

3.3 Install overflow elbow:
Make sure to install the supplied overflow
tap. You can find the overflow in the salt
container. The overflow needs also to be
connected with the Open Drain Connector
(see par. 3.5).
First, pierce a hole (Ø21mm) in the side wall
of the salt container. The location of the hole
is not important, make sure however that it is
approx. 10cm down from the top edge of the
salt container. Once the hole has been drilled,
mount the overflow tap and secure it with
the supplied nut.
After drilling, remove all bits of plastic that have fallen into the salt container.

3.4 Connect drain pipes to Open Drain Connector (ODC):
To connect the flexible drain pipe from the softener (par 3.2) and from the overflow (par 3.3) with a fixed
drain pipe, you should use the provided Open Drain Connector (ODC).
This part provides the obligatory interruption according to the European standard EN1717. If the softener is
connected to a fixed drain pipe without this ODC, the guarantee on the unit is expired.
The part with the two connections and the transparent part are
snapped into one another. If they come apart, they can easily be
snapped back together.

1.
2.
3.
4.
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Connection 1 for spirally reinforced drain tube Ø13mm.
Connection 2 for spirally reinforced drain tube Ø13mm.
Connection 3 for socket. (drain pipe Ø40mm)
Connection 4 for drain pipe Ø40mm.
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3.4.1
Connect the spirally reinforced drain tube Ø13mm, that comes from the unit, with one of the two connections
on the ODC. Push it on as far as possible.

3.4.2
Connect the spirally reinforced drain tube Ø13mm, coming from the overflow, with the other connection.
Push it on as far as possible. This is only possible if the overflow of the salt container is higher than the
connection on the ODC.

3.4.3
If the part with the connections for the tubes is disconnected from the transparent part, snap them back
together. Even if the two parts are snapped together, they still can rotate. This means that the orientation of
the connections can be adapted. In case the two parts keep disconnecting, you can glue them together.
3.4.4
Now glue the complete ODC in a fixed drain pipe Ø40mm or a socket Ø40mm. Make sure that the ODC is
mounted horizontally and that the
part with the connections is still
snapped in the transparent part.
Respect a minimum distance of
100mm between the bottom of the
ODC and the drain pipe. (see picture)

Manual Pallas NES

7

maximum height and distance of flexible drain hose

4 SETTINGS
4.1 Hardness regulator:
= part number 9 on the illustration on page 4.
Measure the hardness of incoming water by means of a
hardness test kit (not supplied with the unit). The setting
of this unit is in CaCO3. (10 ppm CaCO3 = 1°fh) (1°dh =
1,78°fh)
Adjust the hardness regulator to the measured value. This
requires a hex key number 5.

4.2 blending regulator:
= part number 8 on the illustration on page 4.
With the blending regulator, you can determine the
outgoing hardness. Depending on the desired residual
hardness, set outgoing hardness with a hex key number 5.
The setting is proportional, i.e. 1/10 – 1/5 – 1/… of total
incoming hardness.
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5 START UP
5.1
Leave Bypass in “bypass” mode, open main valve and flush for several minutes in order to avoid impurities
from entering the softener.

5.2
Fill salt bin with salt in the provided space. Use only specific
salt tablets that are suitable for water softeners.

5.3
Add water in the salt bin until the water level is approx. 10cm (4”) high. (the
floater on the brine valve must be afloat).

5.4
Turn the bypass slowly to “service” mode.

5.5
Open a tap behind the Softener so a flow runs through it. Some air may flow from the tap; this comes from
the Softener. This will happen only once; at start-up. Once only water flows from the tap, and no more air,
close the tap.
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5.6
Perform a manual regeneration.
5.6.1
Use a hex key number 5 to turn the program disk (PRG) manually.

Turn PRG counter clockwise until it is in above position. When the arrow and the small line on the transparent
cover reach the area marked by “B” (brining), the regeneration will start. Immediately, the PRG will drop
down a little (you will be able to see and hear this). “R” stands for refill (refilling the container with water at
the end of the regeneration stage).
To make sure the Softener is in regeneration, there should be a small water flow to the drain, and the water
level in the container should drop.
5.6.2
Let the regeneration perform until it stops automatically. The estimated time is approx. 15 minutes. When
regeneration has stopped, no more water flows to the drain. This is a clear indication that the regeneration
stage is over.
5.6.3
Open a tap behind the Softener for several minutes to allow residual
water to be flushed from the tubing.
5.6.4
Check outgoing hardness with a “hardness test kit”. Adjust blending if
necessary.
5.6.5
Place the lids on the container.
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6 CLEANING
6.1 Unit
It is only allowed to clean the outside of the unit with a damp cloth. The use of abrasives, detergents, soaps
and / or detergents is never permitted.
6.2 Resin:
The only cleaning agent that is allowed for the resin is Resin Clean. The use of liquid acids or bases will affect
the working of the resin and damage the synthetic material.
Failure to comply with these regulations, a failure of the device or accident claim will not be eligible for
warranty and stops the product responsibility of the manufacturer.
6.2.1
Disconnect the black tubing Ø4mm from the valve. Push the black ring on the
coupling and pull out the black tube. (see picture)

6.2.2
Connect the end of a 50cm part black tubing Ø4mm with the valve. Push it in
the press fitting as far as possible.
The other end of the tubing Ø4mm goes into the bottle Resin Clean.

6.2.3
Use a hex key number 5 to turn the program disk (PRG) manually.
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Turn PRG counter clockwise until it is in above position. When the arrow and the small line on the transparent
cover reach the area marked by “B” (brining), a regeneration will start. Immediately, the PRG will drop down a
little (you will be able to see and hear this). Now the unit will start sucking up some Resin Clean.
6.2.4
Let the unit suck up 125ml Resin Clean. After sucking up the Clean, disconnect the Ø4mm tubing from the
valve and push the black Ø4mm tubing, coming from the brine valve, back in the press fitting on the valve.
The unit will now complete its regeneration. After the suction, zone marked will the letter ‘B’ (=Brining), the
program disk rotates until the arrow comes into the zone marked with the letter ‘R’. The letter ‘R’ stands for
refill. (the refilling of the containers with water at the end of the regeneration).
6.2.5
Let regeneration perform until it stops automatically. The estimated time is approx. 15 minutes. When
regeneration has stopped, no more water flows to the drain. This is a clear indication that the regeneration
stage is over.
6.2.6
Open a tap behind the softener for several minutes to allow residual water to be flushed from the tubing.

7 REMARKS
It is recommended that a water Softener is installed by a professional. Although the Pallas NES Softener is
probably the easiest and safest Softener on the market, it is imperative that all necessary precautions are
taken and local legislation is followed.
This installation guide is written to help the professional installer keeping in mind that this person has
essential knowledge about hydraulic Softeners and domestic plumbing.
Proper working of the Softener will be determined by proper installation.
An annual control of your softener will guarantee optimal functioning and a long operating life.
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