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INTORDUCERE 
 
 
Stimate Cumpărător! 
 
Bine ați venit în mare familie a utilizatorilor echipamentelor de dedurizare furnizate de S.C. 

.............................................. Odată cu cumpărarea acestui dedurizator, ați devenit proprietarul 

unui echipament care satisface cele mai noi cerințe tehnice, economice și de igienă. 

Toată apa folosită de noi provine din precipitații, care au apă moale (deduzizată). Apa de ploaie ce 

se infiltrează în sol, respectiv o parte a apelor de suprafață dizolvă o parte a elementelor 

componente ale solului, de exemplu calciu (Ca) și magneziu (Mg). În România aproape toate apele, 

atât din rețea, cât și din puțuri, fântâni conțin aceste elemente. Aceste ape se numesc  „dure", 

deaorece ele cauzează precipitații de calcar în sistemle de apă. 

Randementul sistemelor de încălzire scade pe parcursul folosirii acestora, deoarece depunerile de 

calcar cauzează probleme în primul rând la elementele de încălzire. Stratul gros de calcar, de 

duritatea betonului învăluiește elementele de încălzire ale boilerelor de apă caldă,  ale mașinilor 

de spălat, sau elementele de schimb de căldură ale cazanelor și chiar și bateriile de robineți. 

Instalațiile consumă astfel mult mai multă energie, mentenanța lor este mult mai scumpă, iar 

durata lor de viață scade în mare măsură. Apar peste tot pete ce par a fi murdărie: în bucătărie, în 

baie, pe faianță, pe bateriile de robineți pe pahare. Pielea noastră, mai ales a celor sensibili, devine 

iritabilă după ce facem duș. Consumul de săpun și detergent crește. 

Dedurizatorul rezidențial apără conductele de apă și instalațiile de încălzire împotriva depunerilor 

de calcar ce conduc la strâmtarea orificiilor de curgere a apei și creșterea comnsumului de energie. 

Vor fi menajate mașinile casnice și fitingurile și totodată vor fi evitate reparațiile costisitoare. 

Consumul de detergenți și substanțe de spălare scade considerabil dacă se folosește apă 

deduriztă. Deasemenea, dacă folosiți apă dedurizată, gustul cafelei, al ceaiului este mai bun, 

bucătăria, baia și faianța vă va străluci. Se economisește din timpul de călcare a rufelor, fiindcă 

acestea nu se încrețesc așa de mult. Cănd se spală autoturismele, nu rămân pete pe caroserie. 

 

Echipamentul se poate folosi la dedurizarea apei potabile conform (lege, decret din România ref 

la asta?) și a directivelor UE. Echipamentul poate fi folosit exclusiv cu apă ce provine dintr-o sursă 

de apă potabilă, iar utilizarea acestuia nu poate duce la deteriorarea calității apei ce urmează a fi 

tratată. 

 

Reglementrăile privind apa potabilă din România prevăd o duritate a apei de minimum 5° G (grade 

germane de duritate). Din acest motiv, echipamentul este setat de no ca să furnizeze o apă cu 

duritate de 6-8° G (grade germane de duritate). Echipamemtul nu poate fi folosit dacă apa de 

intrare are duritatea sub 10° G. 

 

Regenerarea rășinii de schimb cationic trebuie efectuată în mod regulat. Aceasta se poate face 

exclusiv cu materialele chimice agreate de (lege, decret din România ref la asta?). 



Dedurizatoarele Rezidențiale EconomySoft                                                                                                     pagina. 
5 

 

 

În cazul în care se respectă instrucțiunile din acets manual de utilizare și funcționare, dedurizatorul 

Dumneavoastră vă va menaja pe termen lung de neplăcerile și problemele cauzate de apa dură. 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIEREA GENERALĂ A DEDURIZATORULUI 

 

 

Principiul de funcționare al dedurizatorului: 

 

Dedurizatorul funcționează pe baza procesului de schimb de ioni. Apa dură trece prin rășina 
schimbătoare de ioni unde, printr-un schimb de ioni are loc dedurizarea apei. Rășina schimbătoare 
de ioni a echipamentului schimbă ionii Ca++ și Mg++ cu ioni Na+, care nu se precipită în apă nici la 
temperaturi mai ridicate. După un timp, rășina se saturează cu ioni de calciu și magneziu și devine 
epuizată, de aceea trebuie regenerată. Regenerarea se face în mod automat cu o soluție foarte 
pură de NaCI. Pe parcursul regenerării ionii Na+ trec din nou în masa de rășină. Echipamentul este 
complet automat, el efectuează toate procesele de curățire și regenerare. Personalul care 
folosește echipamentul trebuie doar să îl supravgheze și să asigure în mod regulat completarea 
sării. 
 

Echipamentul poate fi completat cu sarea necesară pentru mai multe regenerări, fiindcă instalația 

va folosi doar atâta sare cât trebuie pentru regenerare. Completarea manuală a sării nu este 

necesară, e nevoie doar să se verifice volumul acesteia și, dacă e cazul, să fie completată. Una din 

caracteristicile rășinii de calitate din echipament este că diametrul granulelor de rășina este 

aproximativ egal, lucru care duce la un consum redus de sare și un cost mai mic de operare. 

 

Valva de comandă a dedurizatorului va efectua faza de regenerare noaptea, în pauzele de consum 

de apă. Acest lucru este necesar fiindcă în timpul regenerării dedurizatorul nu schimbă duritatea 

apei de intrare, astfel apa ar intra nededurizată în gospodărie. 

 

Rășina dedurizatoare produce o apă de 0,1 °G (grade germane de duritate). Apa potabilă trebuie 

să fie de cel puțin 5°G, astfel că duritatea apei ce iese din rășină trebuie crescută artificial. Acest 

lucru se obține cu ajutorul valvei de amestec, sau de by-pass, care este încorportă în valva de 

comandă, astfel ca apa ce iese din dedurizator să aibă duritatea cerută. 

 

 

Descrierea proceselor chimice ale dedurizatorului: 

Baza procesul chimic principal al echipamentul este proprietatea de schimbare de ioni a rășinii. 
Această proprietate este dată de grupurile chimice active cu valențe libere care sun implantate în 
masa neutră de polistiren. Aceste materiale chimice au o afinitate scăzută față de natriu, însă au 
afinitate mare față de calciu și magneziu. Pe parcursul funcționării, rășina sintetică umplută cu 
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natriu schimbă în mod continuu ionii de calciu și mangeziu din apă cu ioni de natriu. Acesta este 
de fapt procesul de dedurizare, care continuă până la epuizarea natriului din grupurile active din 
rășină.  

Recțiile chimice sunt următoarele: 

 

Ca(HC03)2 +  2Na-R = Ca-R2 + 2NaHC03 

Mg(HC03)2 + 2Na-R = Mg-R2 + 2NaHC03 

CaS04 + 2Na-R = Ca-R2 + Na2S04 

MgS04 + 2Na-R = Mg-R2 + Na2S04 

CaCl2 + 2Na-R = Ca-R2 + 2NaCl 

MgCl2 + 2Na-R = Mg-R2 + 2NaCl 
 
Rășina saturată cu ioni de calciu și magneziu este considerată epuizată și trebuie regenerată. Pe 
parcursul regenerării ionii de calciu și magneziu legați de grupurile active ale rășinii sunt înlăturați și schimați 
cu nioni de natriu. Din cauza afinității diferite, acest schimb are loc cu un suficit mare de ioni de natriu. În 
practică, la regenerare se scurge prin masa e rășină o soluție de 10% de NaCI. Natriul din sare se cuplează 
cu grupurile active din rășină, iar ionii de calciu și magneziu se cuplează cu ionii de clor, iar mai apoi sunt 
eliminați odată cu soluția regeneratoare în sistemul de canalizare. 

 
În apă se găsesc și multe alte elemente decât calciul și magneziul. Concentrațiile ridicate de fier și 
mangan cauzează shimbări atât reversibile, cât și ireversibile. O parte din materialele dăunătoare 
se pot elimina cu acid, însă pentru a avea o funcționare sigură, este recomandabil ca apa folosită 
să fie potabilă.  
 
Acolo unde calitatea apei este scăzută trebuie făcută prefiltrarea și deferizarea. 
 

 

Construcția dedurizatorului: 

 

Din considerente de spațiu, folosire și curățire, toate componentele principale ale echipamentului 

de dedurizare se află într-o carcasă de plastic, în așa-numitul cabinet. Cabinetul conține rășina 

dedurizatoare, rezervorul de presiune, unitatea de absorbție a saramurii și valva de comandă. Față 

de echipamentele clasice industriale, cabinetul a fost conceput sa aibă un aspect plăcut, respectiv 

să fie ușor de curățat. 

 

 
Modalitățile de comandă ale dedurizatoarelor: 
 
Toate echipamentele sunt asemenătoare din punctul de vedere al regenerării, care trebuie să fie 

pornită și efectuată în mod automat, respectiv pe parcursul regenerării se efectuează aceleasi 

procese. Diferențele sunt doar la principiile pe baza cărora se inițează regenerarea, respectiv 

modul de programare a acesteia. 

Principiile de inițiere a regenerării: 

 

 Cu comandă de timp 
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 Cu comandă de volum 

 Cu comandă întârziată de volum 

 Cu comandă de timp și de volum 

 
Dedurizatorul cumpărat de Dumneavoastră este cu comandă intîrziată de volum și care, la 

punerea în funcțiune, poate fi setat în regim de comandă de volum (vezi pagina 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parametrii tehnici ai dedurizatoarelor EconomySoft: 

 

Cod produs Denumire 
Valvă de  
comandă 

Racord 

Dimensiuni de 
instalare (mm) Volumul  

de 
rășină 
(litri) 

Debit 
(m3/h) 

adâncime x 
lățime x 
lungime 

EconomySoft-
30C-VR34 

Echipament de 
dedurizare rezidențial cu 

cabinet și by-pass 
încorporat 

RX cu 
comandă de 

volum 

¾”-cu filet 
exterior 690 x 340 x 520 8 0.8 – 1.2 

EconomySoft-
50C-VR34 

Echipament de 
dedurizare rezidențial cu 

cabinet și by-pass 
încorporat 

RX cu 
comandă de 

volum 

¾”-cu filet 
exterior 690 x 340 x 520 12.5 1.0 – 1.5 

EconomySoft-
70C-VR34 

Echipament de 
dedurizare rezidențial cu 

cabinet și by-pass 
încorporat 

RX cu 
comandă de 

volum 

¾”-cu filet 
exterior 

1150 x 340 x 
520 

18 1.5 – 1.8 

EconomySoft-
100C-VR34 

Echipament de 
dedurizare rezidențial cu 

cabinet și by-pass 
încorporat 

RX cu 
comandă de 

volum 

¾”-cu filet 
exterior 1150 x 340 x 

520 
25 1.8 – 2.0 

EconomySoft-
120C-VR34 

Echipament de 
dedurizare rezidențial cu 

cabinet și by-pass 
încorporat 

RX cu 
comandă de 

volum 

¾”-cu filet 
exterior 1150 x 340 x 

520 
30 1.8 – 2.0 

EconomySoft-
50C-VR1 

Echipament de 
dedurizare rezidențial cu 

cabinet și by-pass 
încorporat 

RX cu 
comandă de 

volum 

1”- cu filet 
exterior 

690 x 340 x 520 12.5 1.0 – 1.5 
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EconomySoft-
70C-VR1 

Echipament de 
dedurizare rezidențial cu 

cabinet și by-pass 
încorporat 

RX cu 
comandă de 

volum 

1”- cu filet 
exterior 1150 x 340 x 

520 
18 1.5 – 2.0 

EconomySoft-
100C-VR1 

Echipament de 
dedurizare rezidențial cu 

cabinet și by-pass 
încorporat 

RX cu 
comandă de 

volum 

1”- cu filet 
exterior 1150 x 340 x 

520 
25 2.0 – 2.5 

EconomySoft-
120C-VR1 

Echipament de 
dedurizare rezidențial cu 

cabinet și by-pass 
încorporat 

RX cu 
comandă de 

volum 

1”- cu filet 
exterior 1150 x 340 x 

520 
30 2.5 – 3.0 

                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALAREA DEDURIZATORULUI 

 

Condiții de instalare: 

 

Echipamentul trebuie amplasat într-o locație cu o suprafață plană, orizontală și solidă. Suprafața 
ce vine în contact direct cu echipamentul și cea din vecinătatea acestuia trebuie să reziste la 
efectul coroziunii saramurei. Instalația trebuie amplasată într-un loc unde temperarua se află între 
+5°C și +40°C. Temperatura apei ce urmează să fie tratată nu poate depăși +30°C. Este interzisă 
amplasarea echipamentul în locuri cu umezeală ridicată, sau cu praf. Echipamentul trebuie 
protejat împotriva inghețului, a surselor directe de căldură și a razelor ultraviolete. 
 

În vecinătatea echimpamentului trebuie asigurate legarea la rețeaua de canalizare (min. DN32)  și 
la curent electric (230 V, 50Hz cu împământare). Pentru evitarea eventualelor daune, e 
recomandabil ca încăperea să aibă un sistem de scurgere a apei prin podea. 
 

Diametrul furtunului apei de intrare:  3/4” sau 1” 

Presiunea apei de intrare:  2,5 – 6 bari 

Racordul apei dedurizate:  3/4” sau 1” 

Scurgere la canalizare:   furtun de plastic de ½” 

Scurgere preaplin:   furtun de plastic de ½” 
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Mărimea scurgerii la canalizare:  min. DN32 (cu sifon) 

Alimentare electrică: 230V; 50Hz în mod continuu (echiparea cu sursă 

neîntreruptibilă nu este obligatorie, dar priza cu 

împământare este recomandată) 

 

Dacă presiunea apei de intrare este sub 2,5 bari, echipamentul nu va regenera în mod 

corespunzător, caz în care se recomandă instalarea unui echipament de mărire a presiunii apei. 

Pentru evitarea oscilațiilor și/sau șocurilor de presiune, este recomandată instalarea naintea 

dedurizatorului a unui sistem de reducere a presiunii, sau un sistem de filtrare mecanic cu 

reducere de presiune. 

 

Nu este permisă oscilarea presiunii apei cu peste ±0,5 bari! În acest caz, înaintea echipamentului 
trebuie instalat un filtru mecanic de protecție. Este important ca acest filtru mecanic să filtreze 
impuritățile ce au dimensiuniile mai mari de 100 microni. 
 

Echipamentul nu este dotat cu siteme de protecție împotriva penelor de curent sau apă. Acestea 
trebuie asigurate în sistemul de instalație de către cumpărătorul echipamentului. 
  

Racordarea echipamentului: 

 

Racordarea echipamentului la rețeaua de apă și electricitate revine în sarcina clientului. Atât 
partea care va utiliza, cât și persoana de specialitate care instalează echipamentul trebuie să se 
asigure că echipamentul a fost amplasat conform instrucțiunilor din manualul acesta și că sunt 
prezente condițiile ce pot atenua efectelor eventualelor daune. Instalarea și punerea în funcțiune 
poate fi făcută în mod exclusiv de către persoanele autorizate și care sunt în relație contractuală 
de service cu S.C. ........................ S.R.L. Punerea în funcțiune se referă exclusiv la reglarea 
funcționării valvei de comandă automată ținând cont de condițiile de la fața locului. 
 

La instalare trebuie respectate prescripțiile de instalare în vigoare, instrucțiunile generale, 
reglementările generale de igienă și trebuie avute în vedere respectarea parametrilor tehnici 
menționați mai sus. 
 
 
 
 
 
 
 
Schema de principiu a racordurilor dedurizatorului: 
 
1. Sistem de prefiltrare și reducere a presiunii (50-100 microni) 

2. Bloc fittinguri cu ramură by-pass 

3. Pereche de tuburi flexibile 

4. Valva de comandă a dedurizatorului 

5. Ieșire spre canalizare 

6. Ștecher 

7. Robinet cu bilă (ce se găsește în comerț) 

8. Scurgere gravitațională din podea 
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Pe furtunul apei de intrare și înaintea dedurizatorului trebuie montat un robinet cu bilă „7", sau 

orice alt fiting de inchidere a apei. Dedurizatorul trebuie racordat pe secțiunea orizontală a 

furtunului, scop pentru care recomandăm instalarea unui bloc de fitinguri „2" (acestea sunt 

accesorii suplimetare). Cu ramura de „by-pass” va fi evitată instalarea unei ramuri ce ocolește 

dedurizatorul. Blocul de fitinguri are și un robinet de eéantionare a apei. Sistemul de filtrare de 

50-100 microni cu reductor de presiune, respectiv blocul de fitinguri trebuie instalate astfel: apa 

de intrare se racordează la sistemul de filtrare „1", iar apa dedurizată ce iese din echipament se 

racordează la blocul de fitinguri „2". Racordarea între dedurizator și blocul de fitinguri se face cu 

o pereche de tuburi flexibile „3". Cu ajutorul acestor tuburi flexibile se vor evita tensiunile 

mecanice ce pot apărea la valva de comandă și la rezervorul de saramură. La racordare trebuia 

dată ațenție sensului de curgere al apei, care este marcat cu săgeți atât pe filtrele „1", cât și pe 

blocul de fitinguri „2", respectiv și pe valva de comandă „4".  Pe valva de comandă „4" se găsește 

un ștuț de plastic de  ½”, care este ieșirea apei de canalizare. Apa ce iese pe acest stuț trebuie 

scursă spre canalizare. Acest lucru se poate cu un furtun de presiune „5" de ½”. Furtunul trebuie 

tras peste ștuțul de ieșire al dedurizatorului, asigurat cu un colier de strângere și prin scurgerea 

gravitațională spre canalizare. Apa de canalizare iese din echipamnet sub presiune, dar eliminarea 

ei spre canalizare trebuie asigurată prin scurgere liberă gravitațională. Furtunul trebuie fixat bine 

la capătul dinspre canalizare. Este recomandabil ca pe conducta de apă care preia apa dedurizată 

să se monteze o supapă de reținere.  

 

Echipamentul trebuie amplasat suficient de aproape de o priză de curent electric de 230 V și 50 
Hz, pentru ca ștecherul să se poată băga în priză fără tensionarea cablului electric al 
echipamentului. 
 

La spălarea inversă (backwash), prin sistemul de filtrare „1" se elimină în mod normal apă. Este 
recomandabil ca furtunul de scurgere a apei uzate să fie racordat la scurgerea în canalizare. Și în 
acest caz apa de canal iese din sistem sub presiune. Respălarea filtrului se efectuaeză manual, 
atsfel că, în caz de nevoie, se poate folosi în acest scop un vas corespunzător. 
 
În lateralul rezervorului de regenerare se află un tub de scurgere a preaplinului, care servește la 
eliminarea apei de prisos în caz de defecțiune. Tubul de preaplin poate fi racordat la ieșire spre 
canalizare cu un tub de plastic de ½". Tubul de preaplin poate fi racordat la ieșire spre canalizare 
cu un tub de plastic de ½".  
 
Apa astfel eliminată nu are presiune, de aceea scurgerea către canalizare a apei ce rezultă din 
procesul de funționare al echipamentului de dedurizare, respectiv a apei ce poate ieși din tubul 
de preaplin trebuie făcute cu respectarea următoarelor reguli: 

 Conform standardului DIN 1988, pentru a asigura scurgerea liberă a apei, tubul de eliminare al 
apei de spălare și a preaplinului trebuie racordate cu cel puțin 20 de milimetri mai sus decît cel 
mai înalt nivel al apei de canalizare.  
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 Asigurați-vă ca tubul de scurgere al apei de 
spălare al echipamentului, respectiv tubul de 
preaplin să fie racordate separat la scurgerea 
spre canalizare. Este important ca apa de 
spălare ce iese sub presiune din valva de 
comandă să nu se scurgă prin tubul de preaplin 
în rezervorul de saramură. 

 

 

 

Iernarea echipamentului 

 

INSTALAȚIA ESTE SENSIBILĂ LA ÎNGHEȚ! Echipamentul poate fi depozitat, folosit doar în locuri 

ferite de îngheț. Apa din rezervorul de saramură nu poate fi eliminată, de aceea echipamentul nu 

poate fi iernat cu mijloacele existente în gospodărie. În caz de nevoie, vă recomandăm să luați 

legătura cu un servce specialzat, repsectiv după demontarea de la apă și curent a echipamentului, 

să transșportați echipamentul într-un loc ferit de îngheț. 

 

IMPORTANT:  

 

Pentru buna funcționare a dedurizatorului este nevoie de o presiune constantă a apei, chiar și 

când echipamentul nu produce apă dedurizată. Consumul de apă dedurizată nu poate duce la 

sistare furnizării apei către echipament. 

 

Presiunea constantă poate fi asigurată prin: 

 

 Folosirea apei de rețea 

 Folosirea unui sistem de pompare apei cu schimbător de frencvență 

 Folosirea unui hidrofor 

 

Lipsa presiunii constante a apei poate determina disfuncții ale echipamentului de dedurizare în 

fazele de respălare, regenerare. 

 

 

Procesul de măsurare a durității apei: 

 

Setul de măsurare a durității constă dintr-un vas de măsurare și două fiole cu lichid de titrare. 

Ambele fiole conțin același lichid. 

Înaintea măsurării clătiți vasul de măsurare, apoi umpleți-l cu apa pe care vreți să o măsurați  până 

la nivelul de 5 ml. Adăogați acestei ape o picătură de lichid de titrare și amestecați prin scuturare 

cele două lichide.  

Dacă primul strop de lichid de titrare colorează apa în verde, apa analizată este dedurizată. În caz 

contrar, adăogați încă și încă o picătură de lichid de titrare, până lichidul (care este inițial roșu) se 
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va colora în verde. Fiecare picătură astfel adăogată apei de analizat reprezintă câte un grad 

german de duritate (1°GD), nivelul de duritate al apei este egal în grade germane cu numărul de 

picături de lichid de titrare adăoagate pînă la colorarea lichidului în verde. 

Dacă doriți să măsurați duritatea cu o precizie de 0,5°GD, puneți în vasul de măsurarea 10 ml de 

apă de analizat. În acest caz, fiecare picătură de lichid de titrare adăogată până la colorarea 

lichidului în verde reprezintă câte o jumate de grad de duritate german. 

 

 
 
 
INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE A VALVEI DE COMANDĂ 

 
Important: 
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 Înainte de a folosi valva de comandă și pentru o funcționare 

normală a acesteia, vă rugăm să consultați unj specialist. 

 Dacă trebuie efectuate lucrări de instalații de apă și/sau 

electricitate, este recomandabil ca acestea să fie efectuate de 

specialiști.  

 Nu folosiți valva de comandă cu apă care prezintă pericol sau car 

este de proveniență necunoscută. 

 Verificați funcționarea corectă a instalației prin preluarea de 

eșantioane de apă în mod regulat. 

 Tînând cont că apa dedurizată conține natriu, este 

recomamdabil să aveți acest lucru în vedere la consumul de sare 

în mâncăruri. 

 Pentru ca valva de comandă să poată efectua dedurizarea în mod 

corespunzător, asigurați-vă ca în rezervorul de saramură să fie 

întotdeauna suficientă sare. Folosiți în acest scop tablete de sare 

adecvată, de mare puritate (99,5%). 

 Nu folosiți valva de comandă în apropierea surselor de căldură, 

în locuri foarte umede, sau afară. 

 Este interzisă înlăturarea furtunului de aspirație a saramurii, sau 

al altor racorduri ale echipamemtului. 

 Este interzisă înlăturarea capacului valvei de comandă. Evitați 

folosirea valvei de comandă în timpul reparațiilor. 

 Vă rugăm să folosiți echipamentul doar la temperaturi între +5°C 

și +45°C, la o presiune a apei de intrare de 1,5 - 6 bari. Utilizarea 

necorespunzătoare a echipamentului duce la pierderea 

garanției. 

 Dacă presiunea de intrare a apei este de peste 6 bari, trebuie 

instalat un reductor de presiune. 

 Nu lăsați copii să se joace cu echipamentul. Folosirea neglijentă 

a echipamentului poate cauza modificarea proceselor de lucru 

ale dedurizatorului. 

 În cazul defectării cablului electric și a transformatorului (care 

sunt accesoriile echipamentului) acestea se vor schimba doar cu 

piese originale. 

 
 

 
  

http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.tensi.hu/uploadpic/felkialtojel.jpg&imgrefurl=http://www.tensi.hu/&h=170&w=170&sz=24&hl=hu&start=2&tbnid=ujYH3856HoFsEM:&tbnh=99&tbnw=99&prev=/images?q%3Dfelki%C3%A1lt%C3%B3jel%26gbv%3D2%26hl%3Dhu
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Caracteristicile valvei de comandă: 

 
 Închidere și deschidere sigure 

Piese produse din material de duritate ridicată garantează rezistența la coroziune și 

lipsa scurgerilor. 

 
 Pe perioada regenerării valva de comandă nu permite trecerea apei dure, astfel 

că în echipamentele și instalațiile din gospodărie nu ajunge apă netratată. Adacă 

pe perioada regenerării aveți nevoie ca apa să fie furnizată, vă rugăm să folosiți și 

să dechideți parțial supapa de by-pass. 

 
 Funcția de blocare a tastaturii 

Dacă tastatura nu este folosită timp de 1 minut, ea se închide în mod automat. 

Pentru activarea tastaturii țineți apăsate timp de 5 secunde tastele  . Această 

funcție ajută le evitarea defecțiunilor ce pto apărea dintr-o folosire 

necorespunzătoare. 

 
 Afișaj digital 

Afișajul digital semnalează în mod continuu starea proceselor de lucru sau 

regenerare. 

 
 Semnalarea panei de curent 

În cazul în care o pană de curent durează mai mult de 3 zile, la redarea curentului 

simbolul  va lumina intermitent, atenționându-vă astfel că trebuie setată ora 

exactă. Restul parametrilor nu trebuie setați. Procesul continuă după redarea 

curentului. 

 
 Două moduri de comandă ale regenerării 

Acestă valvă de comandă operează în două moduri: cu control întârziat de volum 

sau cu control imediat de volum. La schimbarea parametrilor proceselor puteți 

alege între cele două moduri de operare. Valoarea A-02 corespunde contrulului 

imediat de volum, iar valoarea A-01 controlului întârziat de volum (echipamentul va 

porni regenerearea în momentul în care prin instalație se va scruge volumul de apă 

presetat). 

 
 Cuplă pentru semnalul de ieșire (setarea semnaluljui de ieșire trebuie făcută de 

către un specialist) 

Semnalul de iașire din valva de comandă se poate trimite către o pompă de 

presiune, valvă magnetică, etc. Semnalul este trimis în momentul ăn care valva iese 

din modul normal de operare, respectiv  încetează în momentul în care valva revine 

la modul nomral de operare. 

 
 Programarea forțată a regenerării 
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Sistemul de comandă electronică a echipamentului este în măsura să observe un 

semnal de timp, care determină o perioadă maximă dintre două regenerări. Acest 

lucru poate fi făcut independent de volumul de apă ce trece prin echipament. La 

trecerea acestui interval de timp echipamentul pornește regenerarea forțată. 
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Schema valvei de comandă: 
 
 

 

 
 

RX-63B-DVS și RX-69B-DVS 
 
 

 

Accesorii: 
 

Accesoriile valvei RX-63B-DVS 

Piesa Denumire Cantitate 

 
ștuț scurgere canalizare ½” 1 buc. 

 

Piuliță de siguranță pt. 

recipientul de saramură 3/8” 

1 buc. 

 

Element de siguranță pt. 

tubul către rezervorul de 

saramură 

1 buc. 

 

Racord apometru 

(garnitură de 1”, cu 

30x24x3,3 interior) 

1 buc. 

 

Racord intrare ștuț scurgere 

canalizare ½”apă (rețea) 

1 buc. 

 
Reductor de presiune pt. 

scurgere 

1 buc. 

 

Reductor de presiune de 

cauciuc pt. rezervorul de 

saramură 

1 buc. 

 Adaptor curent și O-ring 1 buc. + 1 buc. 
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Piesa Denumire Cantitate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accesoriile valvei RX-69B-DVS 

 
ștuț scurgere canalizare ½” 

1 buc. 

 

Piuliță de siguranță pt. 

recipientul de saramură 3/8” 

1 buc. 

 

Element de siguranță pt. 

tubul către rezervorul de 

saramură 

1 buc. 

 

Racord apometru 

(garnitură de 1”, cu 

30x24x3,3 interior) 

1 buc. 

 

Racord intrare apă (rețea) 

1 buc. 

 
Reductor de presiune pt. 

scurgere 

1 buc. 

 

Reductor de presiune de 

cauciuc pt. rezervorul de 

saramură 

1 buc. 

 

cuplă filetată ¾” sau ¾”-½” 

1 buc. 

 garnitură ¾” (24 x 18 x 3) 1 buc. 

 Adaptor curent și O-ring 1 buc. + 1 buc. 
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Parametri tehnici ai valvei de comandă: 

 

Comandă Condiții de funcționare 

Tipul valvei RX-63B-DVS 
RX-69B-DVS Presiunea recomandată 2,5 – 6 bari 

Alimentare curent electric 100˜240V/50˜60Hz Temperatura recomandată 5– 45°C 

 
 

Model 

Dimensiunile racordului 
Flux maxim 

m³/h @ 3 

bari 

Manetă 

rotativă 

Modul de 

regenerare 
Intrare/ 

Ieșire 

Racord la 

canalizare 

Racord 

rezervor 

saramură 

Baza Distributor 

RX-69B-

DVS 
filet ¾” filet ½” 3/8” 

filet 

2-

1/2” 

1.05”  2 nu este de sus în jos 

RX-63B-

DVS 
filet 1” filet ½” 3/8” 

filet 

2-

1/2” 

1.05”  4,5 este de sus în jos 

 
Important de știut 
 
La punerea în funcțiune, distribuitorul echipamentului sau însărcinatul acestuia trebuie să facă 

dezinfecția echipamentului și, conform prescripțiilor legale în vigoare (dac e cazul în România) să 

efectueze o analiză microbiologică. În eșantioanele de apă nu este permisă prezența bacteriei 

Pseudomonas Aeruginosa. Pe durata folosinței, atât echipamentul cât și rezervoarele de apă 

aferente trebuie dezinfectate din 6 în 6 luni. Dezinfecția trebuie asigurată de către distribuitor. 

După fiecare dezinfecție echipamentul trebuie spălat pe durata a cel puțin 30 de minute. Apa 

astfel obținută nu este potabilă și nu poate fi folosită gătit. În scopul dezinfectării se pot utiliza 

doar produse agreate de autoritățile de igienă publică. 

 

În cazul pauzelor de operare mai lungi (2-3 zile), înainte de utilizare, trebuie spălată instalația de 

dedurizare, pe o durată de cel puțin 5 minute. Apa astfel obținută nu este potabilă și nu poate fi 

folosită gătit. 

 

În cazul folosirii în instituțiile publice (de ex.: școli, instituții de sănătate): 
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 utilizarea echipamentului trebuie declarată la autoritățile de sănătate publică 

competente; 

 în cazul instituțiilor de sănatate (de ex.: spitale) se recomandă efectuarea dezinfectarii 

interioare (inclusiv a ștuțurilor de scurgere) și exterioare cel puțin odată pe lună; 

 schimbul de filtre, dezinfecțiile efectuate, precum și alte operațiuni de mentenanță 

trebuie înregistrate într-un jurnal de service; 

 manualul de folosire al echipamentuljui trebuie pus la dispoziția tuturor utilizatorilor. 
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Instalare și recordare  
 

Înainte de instalare, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile din manualul de utilizare și punere 

în funcțiune. 

 

Pentru instalare,  identificați și măsurați cu exactitate locația apei de intrare și ieșire, amplasarea 

scurgerii spre canașizare, amplasarea și dimensiunile conductelor de apă și canalizare. 

 

1. Locul amplasării: 

a) Cel mai bine este dacă dedurizatorul este amplasat în apropierea canalizării. 

b) Sigurați spațiu suficient pentru funcționare și mentenanță. 

c) Rezervorul de saramură să fie plasat cât mai aproape de dedurizator. 

d) Nu instalați valva de comandă în locuri expuse soarelui, ploilor, altor intemperii, sau în aer 

liber.  

e) Nu instalați echipamentul în medii acide sau bazice, expuse câmpurilor magnetice, sau în 

apropierea altor echipamente electrice ce pot deterioara valva. 

f) Nu instalați ehipamentul ăîn locuir unde iețirea la canalizare, sau alte conducte sunt expuse 

temperaturiloe extreme  (cub +5°C, sau peste +45°C). 

g) Nu instalați echipamentul în locuri unde există cel mai mic risc de poluare a mediului. 

 

2. Racordarea la conducte 

 

Pentru a asigura o mentenanță 

cât mai ușoară, urmați 

instrucțiunile desemnului de mai 

jos: 

- racordați această supapă 

cu trei căi la supapa de reglare a 

debitului existentă și la ștuțurile de 

intrare și ieșire. Racordați supapa 

„B” la ștuțul de intrare. Racordați 

supapa „C” la ștuțul de ieșire. Când 

schimbați filtrele sau faceți 

mentenanță la rezervor, deschideți 

supapa „A” și închideți supapele „B” 

și „C”.Pntru foncționare, deschideți 

supapele „B” și „C” și închideți 

supapa „A”-t. Supapa „D” se deschide doar la prelevarea eșantionului de apă. 

 

Figura 1. 

 

a) Racordați ștuțul de intrare al echipamentul la rețeaua de apă netratată. 

b) Plasați o garnitură între conducta de apă netratată și supapa multifuncțională (vezi Figura 1.). 

c) Racordați ieșirea de apă la apometru. 

d) Plasați o garnitură între ieșirea din supapa multifuncțională și ștuțul de ieșire al apei dedurizate 

(vezi Figura 1.). 

e) Conectați mufa apometrului în valva de comandă. 

 



Dedurizatoarele Rezidențiale EconomySoft                                                                                                     pagina. 
21 

 

 

 

IMPORTANT la modelele RX-63B-DVS și RX-69B-DVS:  

 

 

 Dacă ieșirea de apă sau rezervorul sunt amplasate mai sus decât valva de 

comandă, recomandăm amplasarea în rezervorul de saramură a unei supape de 

siguranță pt. saramură.  

 Dacă folosiți profile de alamă cu lipire, asigurați-vă să nu topiți careva din piesele 

de plastic ale dedurizatorului. 

 La racordarea pieselor de metal la cele de plastic, acordați atenție să nu 

înșurubați piesele peste măsură și/sau să nu spargeți piesele din plastic. 

 Puneți conductele pe suporți de fiecare dată (folosiți coliere), astfel încât acestea 

să poată suporta greutatea componentelor valvei de comandă. 

 
      

3.  Racordare și scurgere la canalizare 

 

a) Ajustați furtunul de scurgere (DLFC) pe stuțul 

de preaplin. 

b) Odată cu oprirea apei, legați la canalizare 

ieșirea spre canalizare a valvei de comandă, în 

sistem închis. 

c) Scurgerea spre canalizare a preplinului 

trebuie racordata separat de scurgerea din 

valva de comandă. Acesta poate fi făcut prin 

curgere gravitațională (deschis) 

 
 

 
 
Figura nr. 2. 

 

 

Dacă această scurgere de canalizare este folosită și în alte scopuri, vă recomandăm ca să 
dirijați apa din deduriator într-un vas separat. Și în acest caz este necesar să se poată 
întrerupe legătura dintre canalizare și vasul respectiv. 

 

4. Racordarea furtunului de absorbție a saramurii 

a) Culisați racordul furtunului de saramură spre capătul acestuia, așa cum se vede în 

Figura 3.  

b) Introduceți vârful de protecție în tub. 

c) Plasați regulatorul de curgere al saramurii (cel de culoare roșie) în racordul furtunului 

de saramură, (atenție!) cu partea conică înspre valva de comandă. 

d) Strîngeți racordul furtunului pe racordul supapei de saramură. 

e) Asigurați-vă ca asamblarea să nu producă scurgeri. 

http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.tensi.hu/uploadpic/felkialtojel.jpg&imgrefurl=http://www.tensi.hu/&h=170&w=170&sz=24&hl=hu&start=2&tbnid=ujYH3856HoFsEM:&tbnh=99&tbnw=99&prev=/images?q%3Dfelki%C3%A1lt%C3%B3jel%26gbv%3D2%26hl%3Dhu
http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.tensi.hu/uploadpic/felkialtojel.jpg&imgrefurl=http://www.tensi.hu/&h=170&w=170&sz=24&hl=hu&start=2&tbnid=ujYH3856HoFsEM:&tbnh=99&tbnw=99&prev=/images?q%3Dfelki%C3%A1lt%C3%B3jel%26gbv%3D2%26hl%3Dhu
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Figura 3. 

 

5. Racordarea la rețeaua electrică 

a) Introduceți jackul adaptorului în valva de comandă. 

b) Introduceți ștecherul adaptorului la rețeaua electrică: 100-240V/50-60Hz. 

 

6. Mufa pentru semnalul de ieșire 

 

Dacă la instalarea echipamentului presiunea apei este scăzută, sau dacă la ieșirea apei este nevoie de o 

presiune mai mare, echipați o pompă de presiune la intrarea apei de rețea, sau o supapă electormagnetică 

la ieșirea apei și folosiți mufa de semnal de ieșire pentru transmiterea semnalului către valva de comandă. 

a) Folosiți  șurubelniță, sau altă sculă pentru a înlătura carcasa valvei de comandă. 

b) Conectați cablurile de semnal de ieșire conform figurilor 4 și 5.  
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Figura nr. 4. 

 
Comanda pompei de presiune (sub 5 amperi). Comanda pompei de presiune cu ajutorul unui releu (la peste 

5 amperi). 
 
 

 
Figura nr. 5.   
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PROGRAMAREA VALVEI DE COMANDĂ 
 
 
Panoul de comandă 
 

 
 

A.  Indicatorul timpului curent. Dacă este aprins, atunci este indicat timpul curent. 

B.  Butonul de blocare/deblocare al claviaturii. Dacă este aprins, claviatura este blocată. În 

aceată stare dacă apăsați pe oricare buton, acestea nu vor reacționa. Dacă nu se apasă nici un 

buton timp de 1 minut, claviatura se autoblochează și  va lumina). Deblocare: apăsați 

simultan butoanele  (sus)  (jos) timp de 5 secunde, până  nu mai luminează. 

C. Butonul de setări. Când luminează, se pot seta modurile de programare. Folosiți 

butoanele  (sus)  (jos) pentru a viziona toate valorile programabile. Dacă acest semnal 

luminează intermitent, se pot seta programele. Pentru setarea valorilor, folosiți butoanele  

(sus)  (jos). 

D.  Butonul Meniu/OK (confirmare). Apăsați , butonul  va lumina, introduceți modul de 

vizionare al programelor și folosiți butoanele  (sus)  (jos) pentru a vedea toate valorile. 

  În modul de vizionare al programelor apăsați , butonul  va lumina intermintent, intrați în 

modul de setare al programeleor și folosiți butoanele  (sus)  (jos) pentru a ajusta valorile. 

  După ce toate programele au fost setate, apăsați butonul . Dacă panoul emite un bip, 
înseamnă că toate setările sunt în ordine și va returna modul de setare al programelor. 

E.  Butonul Manual/Înapoi. Dacă apăsați acest buton în oricare ciclu de funcționare al 

echipamentului, acesta va începe ciclul următor de funcționare (Exemple: dacă apa ce iese din 

sistem nu este corespunzătoare, prin apăsarea apăsați acest buton, sistemul va incepe imediat 

regenerarea rășinii; dacă echipamentul execută spălarea inapoi, prin apăsarea butonului va opri 
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aceast ciclu și va începe imediat aspirarea saramurii și spălarea lentă). 

 Apăsând butonul  în modul de vizionare al programelor, sistemul va intra în modul de 
funcționare 

 Apăsând butonul  în modul de setare al programelor, sistemul va intra în modul de vizionare 
al programleor 

 Apăsând butonul  în timp ce ajustați o valoare, sistemul se va reîntoarce direct în modul de 
vizionare al programleor, fără a salva valoarea respectivă 
 

F. Butoanele  (sus)  (jos) 

 în modul de vizionare al programelor, prin apăsarea butoanelor  (sus)  (jos) puteți viziona 
toate valorile 

 în modul d esetare al programelor, prin apăsarea butoanelor  (sus)  (jos) puteți seta toate 
valorile 

 pentru a debloca butonul de blocare al claviaturii, țineti apăsate simultan cele două butoane timp 
de 5 secunde  

 

 

Setări după deblocarea tastaturii: prin apăsarea tastei Sus (Up) sau Jos (Down), valoarea se va scimba la 

fiecare apăsare cu o unitate. Dacă însă doriți ca valorile să se schimbe cu o unitate la fiecare 0,2 secunde, 

țineți apasată tasta respectivă cel puțin 1,5 secunde. Dacă țineți tasta apăsată cel puțin 3 secunde, 

valoarea va crește cu câte 20 de unități la fiecare 0,2 secunde. 

 
 

Setări și utilizare de bază 
 
 

Funcție Indicator Valoare de 
fabrică 

Intervalul de setare 
al parametrului 

Instrucțiuni 

Ora curentă 
 

aleatorie 00:00-23:59 Setați timpul când „:” luminează 
intermitent 

 
 
 
Modul de control 

 
 

A-01 

 
 

A-01 

 
 

A-01 

Comandă de volum cu regenereare 
întârziată (începe regenerearea la 
sfârșitul zilei cînd volumul de apă 
dedurizată este nul) 

    
 

A-02 

Comandă de volum cu regenerare 
imediată (începe regenerearea 
imediat ce volumul de apă 
dedurizată este nul) 

Modul de unitate HU-01   1-m3; 02-gal 

Zilele de funcționare 
 

1-03D 0-99 zile Doar în cazul comenzii de timp 

Timpul de regenerare 02:00 02:00 00:00-23:59 Timpul de regenerare „:” luminează 
Capacitatea de tratare a apei 

 
10 m3 0-99,99 m3 Cantitatea de apă tratată într-un 

ciclu (m3) 

Durata de spălare inversă 
 

10 min 0-99:59 Minute 

Duratade aspirare de 
saramură și spălare lentă  

60 min 0-99:59 Minute 

Durata de reumplere a  
rezervorului cu saramură   

5 min 0-99:59 Minute 

Durata clătirii rapide 
 

10 min 0-99:59 Minute 
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Intervalul maxim de 
regenerare (zile) 

H-30 30 0-40 Regenerează în ziua setată, chiar 
dacă volumul de apă tratată nu 
este nul 

Modul de control b-01 01 01 sau 02 01 – nu monitorizează semnalul de 

ieșire 

02 – monitorizează semnalul de 
ieșire (se utilizează doar în sisteme 
twin/paralele) 

 
 
 
 
 
 

Afișarea proceselor 
 

 
Figura A.    Figura B.    Figura C.   

 Figura D.  
 

 
Figura E.    Figura F.    Figura G.   

 Figura H.  
 

Ilustrații: 
 

 Când funcționează în mod de servire a apei, pe ecran apar figurile  A/B/C/D; în modul de 

spălare inversă, ecranul va prezenta figurile E/C; în modul de aspirare al saramurii și clătirii ecranul 

va arăta figurile F/C; în modul de reumplere a rezervorului de saramră, ecranul va arăta figurile 

G/C; în modul de clătire rapidă ecranul va arăta figurile H/C. În fiecare mod, fiecare figură va 

apărea timp de 15 secunde. 

 Afișajele d emai sus ale ecranului sunt în mod de control de volum. În modul de control 

de timp, ecranul va arăta numărul de ore sau zile rămase, ca de exemplu: 1-03D.  

 Ecranul va arăta "-00-" doar când funcționează motorul electric din valvă. 

 În cazul în care ora curentă  și „12:12” luminează intemritent, înseamnă că sistemul nu a 

fost alimentat cu curent (a fost o pană de curent) și trebuie să resetați ora actuală. 

                          m3 

  10.00  
     

                        m3/h 

  2.00  
     

 08.00  
 
          

 02.00 

  
2-10          M 

 

 
 3-60          M 

 
 

  
 

 4-05       M 

 
 

  
 5-10        M
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 Când sistemul nu funcționează normal, pe ecran va apare codul de eroare  "-E1-" 

 
Utilizare: 
 

După instalare, setarea parametrilor și proba echipamentului, valva poate fi pusă în funcțiune. 

Pentru asigurarea calității apei conform cerințelor, utilizatorul trebuie să efectueze următoarele 

operații: 

 Asigurați-vă ca pe tot timpul în care echipamentul produce apă dedurizată, în rezervorul 
de saramura se află sare în stare solidă. Este recomandată doar folosirea sării pentru 
dedurizatoare, de puritate de cel puțin 99,5%. Este interzisă folosirea sării iodate și/sau fine. 

 Verificați în mod regulat duritatea apei de intrare și ieșire din echipament. Când apa de 

ieșire nu este corespunzătoare, apăsați butonul  și valva va efectua o regenereare 

temporară, fără a fi afectate setările originale. 

 Dacă duritatea apei de intrare variază mult, puteți ajusta capacitatea de dedurizare astfel: 

apăsați simultan butoanele  (sus)  (jos) timp de 5 secunde. Apăsați butonul , iar după 

aprinderea semnalului apăsați butonul  pentru a alege capacitatea de tratare a apei. 

Ecranul digital va arăta valoarea de 10.00 m3 a capacității de tratare a apei. Apăsați din nou 

butonul , valoarea de 10.00 m3 va începe să lumineze intermitent, apoi apăsați   pentru a 

reseta valoarea. Apăsați  de două ori, veți auzi un bip, apoi finalizati setarea. Apăsați și 

reveniți la modul normal de funcționare.  
 În modul de control A-01 (regenerare întârziată), vă rugăm să verificați dacă afișajul arată 
ora exactă sau nu. Dacă ora este corectă, faceți setarea astfel: după deblocarea tastaturii apăsați 

,  și  vor ilumina intermitent. Apăsați  la care  și valoarea orei vor ilumina 

Apăsați butonul  (sus) sau  (jos) ca să resetați valoarea orei. Apăsați  din nou, la care 

 și valoarea minutelor vor ilumina intermitent. Apăsați butonul  (sus) sau  (jos) ca să 

resetați valoarea minutelor. Apăsați iarăși  și veți auzi un bip. În final apăsați , ca să 
reveniți în modul normal de funcționare. 

 
 
 

Valorile recomandate pentru dedurizatorul EconomySoft: 

 
 

Valoarea 30C-VRx 50C-VRx 70C-VRx 100C-VRx 120C-VRx 
unitate de 

măsură 

1. H 15 15 15 15 15 zile 

2.  2 2 2 2 2 minute 

3.  
20 35 40 50 55 minute 

4.  
3 4 5 6 7 minute 



Dedurizatoarele Rezidențiale EconomySoft                                                                                                     pagina. 
28 

 

 

5.  
3 4 5 6 7 minute 

 
 
Vă rugăm ca la punerea în funcțiune să setați aceste valori, iar dacă este necesar să faceți 

corecții! 
 

Punctul 4. din meniu (reumplerea apei) 

 

La punerea în funcțiune este absolut necesar a se calcula volumul de apă cu care trebuie 

umplut cabinetul (nr. litri rășină x 0,8 litri + 10 litri apă) și a se seta echipamentul la această 

valoare, dacă trebuie, chiar cu modificarea valorii recomandate inițial.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalația de reglare a durității cu By-pass a valvei de comandă RX- 63B-DVS 
 
Supapa de by-pass este oferită împreună cu valva de comandă multifuncțională de tipul RX-69. Instalația de 

dedurizare este ușor și rapid de racordat la rețeaua de apă cu cu ajutorul supapei de by-pass. Cu ajutorul 

supapei de by-pass se pot accesa în mod somplu următoarele servicii:  

 

 Alegerea furnizării de apă dedurizată 

 Prin folosirea ca supapă de amestec se poate regla ușor duritatea apei 

 Alegerea de apă dură  

 Ramurile de intrare/ieșire pot fi închise pe durata mentenanței. 

Schema produsului 
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Parametrii produsului 

Presiune nominală: 6 bari; diametru nominal: DN25; temperatură de funcționare : +5 °C - + 45 °C 

 

Mod de asamblare:  

A se asambla între sistemul de tratare a apei (dedurizator) și tronsonul de alimentare cu apă. Cu ajutorul 

racordului special, se racordază direct pe capul valvei de comandă. Racordarea la rețeaua de apă se face 

ușor, cu ajutorul sistemului de două stuțuri, care sunt aplasate la 90 grade unul față de celălalt. 

Racordurile de intrare-ieșire care nu se folosesc trebuie închise simplu cu capace.  
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Utilizare și procesele de operare             b 

Utilizare: prin rotirea manetei alegeți funcția dorită:                                                                                        d 

1. Procese de operare                                                                                        c                                                     a 

a) Service: echipamentul furnizează apă dedurizată. 

b) Close (închis): închideți supapa de by-pass și racordul de ieșire. 

c) By-pass: dedurizatorul este decuplat din rețeaua de apă.  

d) În această poziție apa de ieșire se amestecă cu apă din rețea. Duritatea apei tratate se poate regla 

ușor cu ajutorul marcajelor 1,2,3,4 de pe manetă.           

 
 
Instalația de reglare a durității cu By-pass a valvei de comandă RX-69B-DVS   
 
Supapa de by-pass este oferită împreună cu valva de comandă multifuncțională de tipul RX-69. Instalația de 

dedurizare este ușor și rapid de racordat la rețeaua de apă cu cu ajutorul supapei de by-pass. Cu ajutorul supapei 

de by-pass se pot accesa în mod somplu următoarele servicii:  

 

 Alegerea furnizării de apă dedurizată 

 Prin folosirea ca supapă de amestec se poate regla ușor duritatea apei 

 Alegerea de apă dură  

 

Parametri tehnici 

Presiune nominală: 6 bari; diametru nominal: DN20; temperatură dfuncáionare : +5 °C - + 45 °C 

 

Mod de asamblare:  

A se asambla între sistemul de tratare a apei (dedurizator) și tronsonul de alimentare cu apă. Cu ajutorul 

racordului special, se racordază direct pe capul valvei de comandă. Racordarea la rețeaua de apă se face ușor, 

cu ajutorul sistemului de două stuțuri, care sunt aplasate la 90 grade unul față de celălalt. 
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Utilizare și procesele de operare   

1. Funcțiile se pot regla prin rotirea celor două manete.  

2. Capătul mai lung la manetei indică direcția de curgere a apei, care este marcat cu săgeți pe corpul 

supapei.    

3. Reglarea durității apei se face prin rotirea manetelor rotative (handle) sub același unghi, care este 

ușurat de marcajele 1,2,3,4,5 de pe corpul supapei.  

4. By-pass: ocolirea completă a dedurizatorului se face prin rotirea manetelor cu 900 față de sensul de 

curgere al apei. 

Depanare 
 

Simptomă Cauze posibile Depanare 

Apa nu este  

dedurizată 

A. Echipamentul nu este sub 

tensiune. 

B. Timpul regenerării forțate nu a fost 

bine setat. 

C. Deteriorarea valvei 

A. Verificați adaptorul de curent 

B. Resetați timpul. 

C. Verificați sau schimbați valva.  

Apa la ieșire este 

dură 

A. Supapa by-pass este deschisă. 

B. Nu este apă în rezervorul de 

saramură. 

C. Injectorul s-a îmbâcsit. 

D. Nu este apă suficientă în rezervorul 

de saramură. 

E. Scurgere la țeava de urcare. 

F. Scurgere la valva de comandă. 

A. Închideți supapa by-pass. 

B. Asigurați-vă că este sare în rezervor. 

C. Curățați sau schimbați injectorul. 

D. Verificați temporizatorul și regulatorul de 

reumplere a saramurii și completați apa din 

rezervor. 

E. Varificați dacă țeva e spartă, respectiv dacă O-

ringul inchide corespunzător. 

F. Reparați sau schimbați corpul valvei. 

Nu curge saramură 

A. Presiune scăzută la intrare. 

B. Țeava de saramură este înfundată. 

C. Scurere la țeava de saramură. 

D. Injectorul este deteriorat. 

E. Scurgere la valva de comandă. 

A. Creșteți presiunea. 

B. Everificați țeava. Eliminați vaporii din sistem. 

C. Verificați țeava. 

D. Schimbați injectorul. 

E. Reparați sau schimbați corpul valvei. 

Prea multă apă în 

rezervorul de 

saramură 

A. Timp prea lung de umplere a 

saramurii 

B. După aspirarea saramurii, în 

rezervor este prea multă apă 

A. Resetarea temporizării reumplerii cu saramură 

B. Verificți dacă este vreo înfundare la injector, 

saramură în țeavă 

Eroare de presiune 

 

A. Furtunul de intrare veste colmatat 

cu pilitură de fier 

B. Dedurziatorul este colmatat cu 

pilitură de fier 

C.  

 

 

A. Curățați furtunul 

B. Curățați supapa by-pass. Adăogați soluție de 

curațire în rezervorul de rășină, pentru a crește 

randamentul de regenerare 

Curge rășină din 

țeava de evacuare 

A. Aer în sistem 

B. Filtrul este deteriorat 

A. Asigurați-vă ca aerisirea sitemului este 

corespunzătoare. Verificați dacă sistemul de 

aerisire este uscat. 

B. Schimbați filtrul. 

Valva de comană 

circuleaza în mod 

continuu 

A. Nu este semnal de comandă 

B. Defect la supapa by-pass 

C. Roata s-a oprit din cauza unor 

anormalități 

A. Reporniți semnalul de comandă 

B. Schimbați supapa by-pass 

C. Asigurați-vă ca anormalitățile să înceteze 
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Scurgere continuă 

din furtunul de 

evacuare 

A. Scurgere în interiorul valvei 

B. Pană de curent în timpul clătirii 

A. Verificați și reparați sau schimbați corpul valvei 

B. Cuplați manual pe poziția de service, sau 

închideți supapa de by-pass szelepet. Reporniți 

când alimentarea cu electricitate a rvenit la 

normal.  

Toate semnele și 

figurile luminează 

pe afișaj 

A. S-a deteriorat 

semnalul/conexiunea dintre afișaj 

și unitatea de comandă 

B. S-a deteriorat panoul central de 

comandă 

C. Transformator umed sau deteriorat  

A. Schimbați cablurile de legătură 

B. Schimbați panoul central de comandă 

C. Verificați sau schimbați transformatorul 

Nu se afișează 

nimic 

A. S-a deteriorat semnalul/conexiunea 

dintre afișaj și unitatea de comandă 

B. S-a deteriorat panoul de afișaj 

C. S-a deteriorat panoul de comandă 

D. Nu este tensiune 

A. Schimbați cablurile de legătură 

B. Schimbați panoul de afișaj 

C. Schimbați panoul de comandă 

D. Verificați cablurile și tensiunea 

Afișajul vibrează și 

afișează doar E1 

A. Semnalul dintre panoul electronic 

de căutare și panoul central s-a 

deteriorat 

B. S-a deteriorat panoul electronic de 

căutare 

C. Instalația mecanică de comanda s-a 

deteriorat 

D. S-a deteriorat panoul central de 

comandă 

E. Semnalul dintre panoul de comandă 

și panoul central s-a deteriorat 

F. Valavă deteriorată 

A. Schimbați cablurile de legătură 

B. Schimbați panoul de căutare 

C. Verificați schimbătorul mecanic 

D. Schimbați panoul central de comandă 

E. Schimbați cablul dintre panoul central și cel de 

comandă 

F. Schimbați valva de comandă 

Afișajul vibrează și 

afișează doar E2 

A. S-au deteriorat componente de pe 

panoul de căutare 

B. S-a deteriorat semnalul dintre 

panoul de căutare și panoul 

central. 

C. S-a deteriorat panoul central de 

comandă 

A. Schimbați panoul de căutare 

B. Schimbați cablurile de legătură 

C. Schimbați panoul central de comandă 

Afișajul vibrează și 

afișează doar E3 

A. S-a deteriorat memoria din panoul 

central de comandă 
B. Schimbați panoul central de comandă 

Afișajul vibrează și 

afișează doar E4 

A. S-a deteriorat chipul de timp din 

panoul central de comandă 

 

A. Schimbați panoul central de comandă 
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Jurnalul de punere în funcțiune al dedurizatorului 
                            DA 
1. Verificați conexiunile echipamentului, după cum urmează: 

1.1. Este instalată o filtrare mecanică dinatea dedurizatorului? .......................................................  

1.2. Este asamblat un reductor de presiune înaintea dedurizatorului? ....................................................  

1.3.  Presiunea apei de rețea este corespunzătoare (2,5 – 6 bari)? ..................................................  

1.4.  Sensurile de curgere sunt corespunzătoare (pe blocul de montaj și echipament)? ...................  

1.5.  Racordul apei de spălare a dedurizatorului și ieșirea de preaplin a rezervorului 

de saramură sunt separat racordate la canalizare? ....................................................................  

1.6.  Sursa de electricitate e corespunzătoare (230V, 50Hz)? ............................................................  

1.7.  A fost măsurată duritatea apei de intrare? ................................................................................  

  Dacă da, valoarea măsurată este de …..……0 germane de duritate 

2. Programați funcționarea valvei de comandă: 

2.1. Au fost setate data și timpul precise? .........................................................................................  

2.2. Setarea timpului sau volumul de regenerare 

2.2 1. Setarea modului de regenerare (Regeneration Mode): 

A-02  cu volum imediat (Meter immediately) ......................................................................  

A-01  cu volum întîrziat în timp (Meter delayed) .................................................................  

Ora de regenrare recomandată: noaptea la ora 02.00   

2.2.2.  În cazul controlului de volum, a fost setată cantitatea de apă dintre două regenerări? ............  

  Dacă da, valoarea setată este de ……….. m3 

 Exemplu: la dedurizatorul EconomySoft 70, la o duritate a apei de intrare de 20 0 grade 

germane valoarea ce trebuie setată este: 70 / 20 = 3,5 m3 

1.3 Setarea timpilor de spălare (advanced settings) 

2.3.1. A fost setat timpul de spălare inversă (Backwash)? 2 - 2 minute ...................................................   

   valoarea recomandată este de 2 minute (pa baza tabelului de la pagina 23) 

2.3.2.  A fost setat timpul aspirării saramurii (Brine Draw)? valoarea 3 ...................................................  

             (pe baza tabelului de la pagina 23) 

2.3.3. S-a făcut setarea timpului de reumplere (Refill)? valoarea 4 .............................................................   

 cantitatea de apă = litri de rășină x 0,8, vezi tabelul de la pagina 23. 

2.3.4.    A fost setat timpul limpezirii (Rinse)? valoarea 5 ..............................................................................  

              

După setarea timpilor de spălare (fazele de regenerare) umpleți cantitatea necesară  

de apă în cabinet =  nr. litri rășină x 0,8 + 10 litri apă           

Porniți o regenerare manuală cu apăsarea tastei                     

3. Pornirea regenerării manuale, verificarea ciclurilor de funcționare: 

3.1. Spălare inversă (apa spre canalizare curge intens).  

Ciclul de funcționare a fost executat în ordine?       

3.2. Aspirarea saramurii (în canalizare se scurge apă puțina, nivelul de saramură din butoi scade).  

Ciclul de funcționare a fost executat în ordine?       

3.3. Reumplerea cabinetului cu saramură.  Ciclul de funcționare a fost executat în ordine?  

3.4. Spălare inversă (volum ridicat de apă spre canalizare) 

4. La terminarea regenerării  verificați duritatea apei furnizate de echipament.  

    Apa furnizată (neamestacată) are duritatea sub 1ogd? .............................................................................  

5. Setați duritatea apei la nivelul prescris de (care este legea în vigoare în România?) la nivelul de 5oGD ..............  

(Echipamentul furnizează apă cu duritate mai mică de  5ogd ). Reglarea durității apei se poate 

face din blocul de montaj, sau cu supapa de by-pass.  

Duritatea astfel reglată este de ............................. 0gd 

6. Umplerea cabinetului de saramură cu tablete de sare.  

Cantitatea recomandată de sare, necesarul minim zilnic de sare 0,5 – 1 saci ...........................................  

7. Instruiți persoanele care vor manipula echipamentul ..........................................................................................  

8. Completarea scrisorii de garanție .........................................................................................................................  

9. Trimiterea formularului de punere în funcțiune, completat și semnat la adresa: 

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