
•  Service flow 106 lpm (6.36 m3/h) (28 gpm), backwash flow 57 lpm (3.40 m3/h) (15 gpm) with 
meter and bypass installed

•  Solid state microprocessor with easy access front panel settings
•  Four methods to initiate regeneration; meter immediate, meter delayed, time clock delayed or 

pressure differential
•  Program in ppm, French degrees, German degrees, or cubic meters
•  Fully programmable regeneration cycle sequence (maximum 9)
•  Programmable regeneration cycle times
•  Days override feature; 1 – 28 days available 
•  Backwash and brining ability to 21" diameter tanks
•  Downflow/upflow regeneration
•  Stores system configuration and operation data in nonvolatile memory
•  Coin Cell Lithium battery back-up with a 24 hour carry over
•  12-volt output AC Adapter provides safe and easy installation
•  Control valve design provides optimum service and backwash rates
•  Pre or Post treated water regenerant refill
•  Low salt alarm
•  24-hour clock
•  Patented one piece expanding seal spacer stack assembly U.S. Patent 6,402,944
•  Patented linearly reciprocating piston operation U.S. Patent 6,444,127
•  Patented quiet drain line flow control assembly U.S. Patent 6,776,901
•  Reliable and proven DC drive

Water 
SpecialiSt 
control 
ValVe

WS1ci tWin alternatinG 
control ValVe

•	  Моноблочна електронна панель з легким фронтальним доступом.

•	  Сервісний потік 6,36 м3/год, зворотна промивка 3,4  м3/год з урахуванням встановленого байпасу.

•	  Чотири режими для регенерації: негайна регенерація по сигналу з лічильника, відкладена регенерація по 
сигналу лічильника, відкладена регенерація по сигналу таймера або по сигналу від зовнішнього датчика 
перепаду тиску.

•	  Програмування в ppm, Французьких чи Німецьких градусах жорсткості, чи м3 .

•	  Повністю перепрограмований цикл регенерації (максимум 9 режимів).

•	  Змінювана протяжність циклів промивки.

•	  Можливість примусової промивки від 1 до 28 днів.

•	  Можливість роботи з балонами до 21” діаметра по сервісному розходу на зворотну промивку .

•	  Регенерація потоком вверх/вниз.

•	  Налаштування системи зберігаються в енергонезалежній пам’яті . 

•	  Літієва батарейка зберігає налаштування протягом 24 годин при відключенні. зовнішнього живлення.

•	  Мережевий адаптер, за для забезпечення безпеки і простоти експлуатації, має напругу живлення 12 В.

•	  Конструкція клапану забезпечує оптимальні сервісний режим і режим зворотної промивки.

•	  Можливість заповнення сольового баку очищеною або вихідною водою.

•	  Сигналізатор низького рівню солі.

•	  Хронометр на 24 години.

•	  Запатентований блок розподільчих кілець, U.S. Patent 6,402,944.

•	  Запатентований пістон з лінійним рухом,  U.S. Patent 6,444,127.

•	  Запатентований «тихий» контролер на дренажну лінію, U.S. Patent 6,776,901.

•	  Надійний і перевірений привід розподілювача.



Water Specialist 1” CI Twin Alternating специфікація 

Вхідне/вихідне з’єднання 3/4” ...11/2”
Кількість режимів циклу регенерації до 9
Матеріал корпусу Noryl * чи еквівалент
Тип регенерації потік вверх/вниз

ВИТРАТА
Сервіс (падіння тиску 1 Бар з 114 л/хв (6,8 м3/год)
урахуванням байпасу і лічильника)
Зворотна промивка (падіння тиску 1,7 Бар 61 л/хв (3,6 м3/год)
з урахуванням байпасу)

РОБОЧИЙ ТИСК
Мінімум/максимум 1,4...8,6 Бар

РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА
Мінімум/максимум 4...43 °С

ЛІЧИЛЬНИК
Похибка виміру ±5%
Діапазон замірів витрат 0,95—102 л/хв
Діапазон вимірюваної ємності 0,02—5,700 м3

Сумарний лічильник зворотної води 1—99,999 м3

ГАБАРИТИ І ЗЄДНАННЯ 
Підключення розподільчої системи 1,05” OD
Дренажна лінія 3/4” чи 1”
Солезабірна лінія 3/8” чи 1/2”
Монтажна база 2 ½”— 8 NPSM
Висота від веху балона 188 мм
Вага нетто 7,25 кг

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напруга в мережі і частота ~230 В, 50Гц
Напруга блоку живлення ~12 В 
Споживаний струм 500 мА

ПРИМІТКИ ДО БАЛОНУ
Пом’якшувач 6”...21”
Фільтр  ** 6”...16”

ЦИКЛИ РЕГЕНЕРАЦІЇ
Етапи циклу Можливі значення
1 Зворотна промивка 1...120 хв
2 Швидка промивка 1...120 хв
3 Пауза (сервіс) 1... 480 хв
4 Розсіл (прямоточна) 1...180 хв
5 Розсіл (зворотна) 1...180 хв
6 Заповнювання реагентного баку (пом’якшувач) 0,05...95,0 кг
7 Заповнювання реагентного баку (фільтр) 0,05...95,0 л

Можливе виконання.
Без солезабірної лінії, без байпасу,  з адаптованою для використання по-за приміщеннями крикою.
Сумісний з типовими концентраціями наступних хімічних з’єднань:
Хлорид натрію, хлорид калію, перманганат калію, бісульфат натрію, хлор або хлораміни  

* —  Noryl зареєстрована торгова марка Sabic Innovative Plastics IP B.V. Company   
** — Розміри балона фільтрів визначені із розрахунку на зворотну промивку 407 л/хв/м2 
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