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Szanowny Użytkowniku, 

 

dziękujemy za zakup sterownika BNT85 w Twoim systemie uzdatniania wody, który pozwoli Ci 

na wygodne i ekonomiczne użytkowanie Twojego urządzenia. 

 

Prosimy zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi. Pozwoli Ci ona na łatwe podłączenie 

urządzenia. Użytkując swój system uzdatniania wody zgodnie z niniejszą instrukcją 

wykorzystasz wszystkie jego możliwości i będzie Ci służył przez długi czas. 

 

Sterownik BNT85 kontrolowany jest przez mikrokomputer i umożliwia ustawienie parametrów 

pracy systemu uzdatniania wody dostosowanych do Twojej wody. Dzięki temu możesz 

użytkować swoje urządzenie w sposób ekonomiczny, a regeneracja odbywać się będzie 

automatycznie, co pozwoli Ci zaoszczędzić czas i pieniądze. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Panel sterujący 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis przycisków sterujących: 

1. Aby odblokować klawiaturę nacisnąć przycisk  MENU i przytrzymać 3 sekundy  

2. Aby wejść do menu  lub z niego wyjść nacisnąć przycisk MENU 

3. Do poruszania się po menu służą przyciski GÓRA i DÓŁ  

4. Do zmiany parametrów służy przycisk SET&REGEN: strzałkami wybiera się opcje którą 

chcemy zmienić naciskamy przycisk SET&REGEN podświetlona opcja zaczyna migać, 

strzałkami UP i DOWN zmieniamy wartość i ponownie przyciskiem SET&REGEN 

zatwierdzamy.  

5. Możemy zmieniać tylko migające wartości. 

6. Aby ręcznie zainicjować regeneracje na 3 sekundy  przycisnąć  SET&REGEN , kiedy 

klawiatura jest odblokowana. 

7. Informacje na temat zużycia wody i regeneracji mogą być sprawdzone poprzez 

naciśnięcie przycisków UP i DOWN jednocześnie. 

8. Dostępne jest trzy rodzaje ustawień dla: 

CAPACITY/L pasuje dla większych zbiorników np. 10/44, 10/54 

CAPACITY/M pasuje dla średnich zbiorników np. 09/35, 09/44 

CAPACITY/S pasuje dla małych zbiorników np. 08/17, 08/35 



 

 

 CAPACITY/L CAPACITY/M CAPACITY/S 

BACKWASH (min) 15 10 6 

SOLENIE (min) 50 35 20 

SPŁUKIWANIE (min) 10 8 5 

NAPEŁNIANIE (min) 7 5 3 

REGENERACJA (dni) 8 5 3 

REGENERACJA (galony) 2000 1300 800 

 

 

SCHEMAT BLOWOY MENU 

 

  Rodzaj regeneracji   
     

Czasowa  Objętościowa natychmiastowa  Objętościowa opóźniona 

     
03:30PM SEP-16 

02/07 02:00  
03:30PM SEP-16 

MI 0000/2000  
03:30PM SEP-16 
MD 0000/2000 

     
Wybór języka  Wybór języka  Wybór języka 

     

Opcja Metric US  Opcja Metric US  Opcja Metric US 
     
Ustawienie regeneracji 

Czasowa  
Ustawienie regeneracji 

Objętościowa natychmiastowa  
Ustawieni regeneracji 

Objętościowa opóźniona 
     

Bieżąca data 
SEP.XX.20XX  

Bieżąca data 
SEP.XX.20XX  

Bieżąca data 
SEP.XX.20XX 

     
Bieżący czas 
XX:XX AM  

Bieżący czas 
XX:XX AM  

Bieżący czas 
XX:XX AM 

     
Czas rozpoczęcia 

regeneracji 
XX:XX AM    

Czas rozpoczęcia 
regeneracji 

XX:XX AM 
     

Co ile dni regeneracja 
XX days     

     

  
Objętość wody 
XXXX gallons  

Objętość wody 
XXXX gallons 

     



Czas trwania 
BACKWASH 

XX minut  

Czas trwania  
BACKWASH 

XX minut  

Czas trwania 
BACKWASH 

XX minut 

Czas trwania Solenia 
XX minut  

Czas trwania  
Solenia 

XX minut  

Czas trwania  
Solenia 

XX minut 
     

Czas trwania Spłukiwania 
XX minut  

Czas trwania  
Spłukiwania 
XX minut  

Czas trwania  
Spłukiwania 
XX minut 

     

Czas trwania Napełniania 
XX minut  

Czas trwania  
Napełniania 
XX minut  

Czas trwania  
Napełniania 
XX minut 

     

Wprowadzenie ustawienia 
CAPACITY/L M S  

Wprowadzenie  
ustawienia 

CAPACITY/L M S  

Wprowadzenie  
ustawienia 

CAPACITY/L M S 
 

 

Regeneracja objętościowa opóźniona – regeneracja zachodzi po przepływie określonej ilości 

wody uzdatnionej z opóźnieniem  do określonej godziny ( fabrycznie 2:00 w nocy) 

Regeneracja objętościowa natychmiastowa - regeneracja zachodzi po przepływie określonej 

ilości wody uzdatnionej natychmiast po przekroczeniu ustalonej wartości 

Regeneracja czasowa – zachodzi co określoną ilość dni o określonej godzinie                        ( 

fabrycznie o 2:00 w nocy) 

 

 

 

Cykle pracy urządzenia 

 

 SERV  - urządzenie w pozycji pierwszego cyklu pracy czyli normalnego uzdatniania wody. 

Woda przepływa przez urządzenie i jest oczyszczana - woda surowa wpływa do zbiornika ze 

złożem filtrującym przez otwór wlotowy, swobodnie przepływając przez złoże w zbiorniku. 

Po przepływie przez złoże woda kierowana jest do góry przez rurkę centralną do zaworu 

wylotowego i dalej do instalacji. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas tego cyklu na wyświetlaczu wyświetlana jest aktualna godzina i ilość wody pozostałej 

do następnej regeneracji/ bądź ilość dni pozostały do następnej regeneracji  

                            

BACKWASH  urządzenie w pozycji cyklu drugiego – płukanie przeciwbieżne. Woda surowa 

wpływa do zbiornika ze złożem filtracyjnym przez zawór wlotowy kierowana pozycją tłoka do 

dołu rurką centralną. Woda przepływając przez złoże w zbiorniku kierowana jest do góry przez 

linię spustu do kanalizacji. 

 

                              



BRINE  urządzenie w pozycji cyklu trzeciego - solenie i płukanie wolne. Woda surowa wraz z 

solanką wpływa do zbiornika ze złożem filtracyjnym przez zawór wlotowy, swobodnie 

przepływając przez złoże w zbiorniku. Po przepłynięciu przez złoże woda kierowana jest do góry 

przez rurkę centralną do otworu centralnego w tłoku i dalej przez linię spustu do kanalizacji. 

 

 

                              

 

RINSE  urządzenie jest w pozycji cyklu piątego – płukanie szybkie. Po przepłynięciu przez 

złoże woda kierowana jest do góry przez rurkę centralną i dalej przez linię spustu do kanalizacji. 

 



                           

REFILL  – napuszczanie wody do zbiornika z solą w celu przygotowania roztworu solanki do 

następnego płukania. Poziom solanki (wody w zbiorniku z solą) regulujemy czasem 

napuszczania wody 

 

                      

Po zakończeniu regeneracji  urządzenie przechodzi automatycznie w cykl pierwszy 

(serwisowy – in serw). W trakcie przechodzenia przez poszczególne cykle pracy  zmieniać 

się będzie też położenie pokrętła ręcznej regeneracji oraz mechanicznego wskaźnika cyklu 

pracy którego wskazania będą korespondowały z informacjami na wyświetlaczu. W razie 

braku prądu istnieje możliwość przeprowadzenia regeneracji ręcznie poprzez przekręcanie w 

odpowiednich odstępach czasowych pokrętła ręcznej regeneracji. Pokrętłem ręcznej 

regeneracji ZAWSZE kręcimy zgodnie z ruchem wskazówek zegara czyli w prawo. 

 

 

 

 

Slaur-Polska Sp. z o.o. 
ul. Pionierów 10/12 

05-540 Zalesie Górne 
 

 


