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200 GPD și 360 GPD
Manual de instalare și utilizare
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PREFAȚĂ
Vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o prin cumpărarea unui purificator ROECONOMY 200GPD/360GPD cu flux direct (Direct Flow). Acesta este o instalație ce funcționează pe
principiul osmozei inverse, care are un cost redus de funcționare și mentenanță.
Instalația prezintă și următoarele avantaje:
Purificatorul care funcționează pe principiul osmozei inverse elimină 95-98% din impuritățile din apă.
Calitatea apei purificate depinde de presiunea, nivelul de contaminare cu impurități și temperatura
apei de filtrat. Instalația reține doar câteva procente din impurități, prin respălare cantitatea
covârșitoare a acestora este deversată în canalizare. Pentru moment, acesta este sistemul cel mai
eficace de purificare a apei din lume!
Datorită tehnologiei de filtrare în 4 trepte, sistemul îndepărtează o parte semnificativă a clorului și
derivatelor de clor, materiile ce dau gust și miros neplăcut apei, respectiv o parte mare a eventualelor
bacterii și viruși. Nefiind nevoie de rezervor, această instalație încape într-un spațiu mai mic.
Instalarea este simplă și necesită un spațiu mic, cu ajutorul instrucțiunilor de montare aceasta poate
fi executată și de persoane cu cunoștiințe tehnice medii. Dacă Dvs. aveți nevoie de sprijinul nostru la
instalare, specialiștii noștri vă stau la dispoziție.
Purificatorul se poate instala sub blatul de bucătărie. Instalația este echipată cu un sistem de 3
prefiltre și cu un robinet separat, prin care obținem apa purificată.
Dacă sunt respectate reviziile anuale, purificatorul nostru vă va asigura apă de cea mai bună calitate pe un
termen foarte lung.

1. CONȚINUTUL AMBALAJULUI
Ambalajul conține următoarele elemente:


purificatorul RO-Economy 200GPD/360GPD, care conține sistemul de purificare a apei
complet instalat, mai puțin cele 2 membrane osmotice, împachetate în folie de plastic și
ambalate separate



pachetul de accesorii, care conține:
o

cupla de ½” ce se racordează la tubul flexi de alimentare a apei la chiuvetă

o

robinet cu bilă, pentru închiderea/deschiderea alimentării purificatorului

o

vrenci pentru înșurubarea/desșurubarea capacului carcasei mebranei osmotice

o

4 m tub de plastic de ¼”

o

adaptor de curent

o

robinet cu o cale (kit de montaj)

o

șea de drenaj pentru scurgerea la canalizare
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2. INTRODUCERE
Osmoza inversă
Osmoza inversă poate fi înțeleasă cel mai simplu dacă înțelegem întâi osmoza „normală". Osmoza
presupune trecerea apei cu concentrație mai mică printr-o membrană semipermeabilă spre apa cu
concentrație mai ridicată, echilibrând asftel concentrațiile celor două lichide. În cazul osmozei inverse,
facem ca membrana semipermeabilă să funcționeze ca un filtru, ca din apa contaminată să obținem o
apă potabilă. Apa contaminată care este în contact cu membrana semipermeabilă se pune sub
presiune, astfel că osmoza normală incetează, iar mai apoi inversăm sensul efectului osmotic.

Desenul nr. 1. Principiul osmozei inverse
După cum arată si desenul de mai jos, membrana osmotică nu permite trecerea materialelor mai mari
de 0,0001 microni, astfel că pe partea cealaltă a membranei iese practic H2O curat. Toate impuritățile,
bacteriile, virușii, materialele solide dizolvate în apă, precum și alte materiale nedorite sunt oprite intro parte a mebranei, deoarece dimensiunile lor nu le permit să treacă de partea cealaltă a membranei.
Astfel, vom avea în pahar doar apă cristalină, gustoasă și proaspătă, la care avem acces de câte ori este
nevoie.

Desenul nr. 2. Construcția membrane osmotice
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În cazul tuturor instalațiilor casnice de purificare a apei ce funcționează pe principiul osmozei inverse,
rolul cheie este jucat de mecanismul de filtrare în trei trepte. Făra acesta este de neconceput
funcționarea fără probleme a purificatorului, respectiv asigurarea apei potabile curate. Aceste trei
faze sunt: PREFILTRAREA, FILTRAREA, POST-FILTRAREA.
PREFILTRAREA: Prima fază de filtrare este prefiltrarea, care este
alcătuită în general dintr-o combinație de filtre macanice. Acestă fază
asigură pregătirea apei pentru filtrarea prin membrana de osmoză
inversă. Cartușele prefiltrante sunt din polipropilenă, respective
cărbune activ.
FILTRAREA: Acesta este faza de filtrare în care apa Dvs. este filtrate pe
principiul osmozei ninverse, care separă apa în apă potabilă, respective
apă reziduală, care se elimină în canalizare. Apa destinată băutului și
gospodăriei este dirijată spre robinetul de apă purificată.
POST-FILTRAREA: Acesta este utlima fază de purificare a apei. În funcție
de scpecificațiile gospodăriei Dvs., post-filtrarea poate avea diverse
componente. Echipamentul standard conține un filtru din nucă de cocos
și granulat de carbon activ îmbogățit cu ioni de argint, pentru prevenirea
proliferării bacteriilor în apă și îmbunătățirea gustului Apei. Se mai pot
folosi următoarele componente: sterilizator UV, materiale ce distrug
bacteriile, rășină ionizată, filtru cu brom, respectiv amestecurile acestor
materiale. Pentru a vă satisface toate cerințele, înainte de a vă
aproviziona cu aceste post-filtre, vă recomandăm să vă consultați cu
specialistul nostru.
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3. CONSTRUCȚIA PURIFICATORULUI
Echipamentul conține trei filtre cu cuple rapide, care asigură prefiltrarea și post-filtrarea, respectiv
mbranele cu osmoză inversă.
Purificatorul are o supapă by-pass, care asigură recircularea substanțelor minerale din apă. Acesta
trebuie reglată după instalare.

Imaginea nr. 1. - Construcția purificatorulul

1. Întrerupător

6. Carcasele membranelor osmotice

2. Supapă de by-pass

7. Pompă de presiune

3. Cuplă de ieșire a apei purificate

8. Post-filtrul KDF GAC Silver

4. Cuplă de ieșire a apei reziduale

9. Prefiltrul cu carbon active GAC

5. Cuplă de intrare a apei de la rețea

10. Prefiltrul de polipropilenă
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4. DATE TEHNICE

Descriere
Pompă de presiune
Membrană
Adaptor (220V)
Întrerupător magnetic de
orpire automată
Buton orpire/pornire
Prefiltre/post-filtru
Semnalizator
Funcții de siguranță
Sterilizator UV
Regulator de flux
Tubulatură
Ambalaj
Debit de apă
Greutate

Purificatorul cu osmoză inversă și
flux direct RO-Economy 200GPD

Purificatorul cu osmoză inversă și
flux direct RO-Economz 360GPD

DA

1,5A, 36V, AC/DC, adaptor exterior

DA
2 bucăți membrană CSM
180 GDP
1,5A, 36V, AC/DC, adaptor exterior

DA

DA

DA

DA

polipropilenă 1 micron, cărbune
activ/KDF-GAC-Silver
NU
Decuplare automată în cazul în care
nu este apă în sistem
Opțional
400/800cc
tuburi 1/4" LLDPE NSF
Cutie de carton (reciclabil)
0,7 -0,8 litri/minut
12 kg

polipropilenă 1 micron, cărbune
activ/KDF-GAC-Silver
NU
Decuplare automată în cazul în care
nu este apă în sistem
Opțional
400/800cc
tuburi 1/4" LLDPE NSF
Cutie de carton (reciclabil)
1 litru/minut
12 kg

2 bucăți membrană Pentair 100 GDP
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5. INSTALARE ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE
5.1. PREGĂTIREA INSTALĂRII
Punerea în funcțiune a echipamentului începe cu pregătirea racordării la apa de rețea și la canalizare.
Pentru a vă asigura complet de faptul că apa de intrare este racordată corespunzător la echipament,
faceți următoarele:
 măsurați distanța dintre echipament și sursa de apă (luând în calcul toate colțurile)
 asigurați-vă să aveți cam 30-50 cm de țeavă în plus față de dimensiunea măsurată mai sus, ca
să aveți acest surplus la îndemână în cazul în care veți efectua vreo schimbare la instalație
 verificați dimensiunea racordului la cotul de alimentare cu apă (noi vă asigurăm o cuplă de ½”
și un robinet de ¼”)
 închideți cotul de alimentare înaintea începerii oricărei faze de instalare
 înainte de a începe lucrul asigurați-vă că aveți la îndemână toate sculele necesare
 asigurați-vă că lucrați cu apă de intrare rece
Scoateți dopurile de protecție din cuplele de intrare-ieșire apă, respective scurgerea la canalizare
(vezi pozițiile 3-4-5 din imaginea nr. 1.). Înlăturați ăntâi inelul Zeger de plastic albastru, iar apoi
scoateți dopuul din cuplă.
5.2. PAȘII INSTALĂRII
Pasul nr. 1
Asamblați robinetul de ¼” (5) pe conectorul de ½” (2). Racordați conectorul (2) pe cotul de alimentare
(3). Asamblați tubul de apă flexibil (1) în conector (2). Asamblați tubul de plastic (6) în robinetul de
alimentare (5).

Desenul nr. 3. – Cuplarea la alimentarea cu apă
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Pasul nr. 2
Racordarea la scurgerea de canalizare.
Pentru a vă asigura că echipamentul este racordat la rețeaua de canalizare în mod corespunzător,
executați următorii pași:









măsurați distanța dintre echipament și orificiul de ieșire la canalizare (luând în calcul toate
colțurile)
asigurați-vă să aveți cam 30-50 cm de țeavă în plus față de dimensiunea măsurată mai sus, ca
să aveți acest surplus la îndemână în cazul în care veți efectua vreo schimbare la instalație
pregătiți o bormașină cu un burghiu de 8 mm
pregătiți un set de șurubelnițe stea (star)
asigurați-vă ca pe perioadă instalării echipamentului sistemul de țevi de canalizare să nu fie în
folosință
faceți o gaură de 8 mm în țeava de scurgere spre canalizare. Asigurați-vă ca gaura să fie dată
exact acolo unde arată desenul de mai jos!
Aplicați cele două semicoliere (față-dos 3 și 4), apoi fixați semicolierele prin strângerea
șurubului (5) din spate, respectiv a piuliței (7) din față.
Pentru evitarea scurgerilor nedorite, când fixați tubul de plastic (1), de ¼”, asigurați-vă că ați
introdus tubul până la capăt în cupla.

Desenul nr.4. – Cuplarea la canalizare
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Pasul nr. 3.
Faceți o gaură în chiuvetă.
Marcați cu precizie punctul unde veți face gaura în chiuvetă. Pentu evitarea problemelor legate de
mărimea găurii, folosiți un burghiu de 12-14 mm. Dacă nu ați mai folosit bormașină, vă recomandăm
să luați legătura cu un specialist, care să vă facă gaura și pentru ca echipamentul să fie instalat ăn mod
corespunzător. Deasemenea, dacă chiuveta este fabricată dintr-un material natural precum piatră,
marmură, etc., vă rugăm să obțineți ifnormațiile necesare pentru a decide cu ce turație a bormașinii
trebuie făcută gaura (sau dacă este posibilă în vreun fel găurirea materialului respectiv). Recomandăm
deasemnea să luați legătura cu distribuitorul Dvs. ca să obțineți un robinet cu 3 căi, a cărui asamblare
nu necesită găurire.






Faceți o gaură cu un burghiu de 12-14 în punctul dorit (vezi desenul nr. 5). Asigurați-vă ca
funcția de percuție să fie decuplată.
Asamblați robinetul pe chiuvetă exact pe gaură și țineți-l strâns, să nu se miște.
Strîngeți șurubul astfel încât acesta să fie în poziția marcată.
Cuplați tubul de ¼” la capătul robinetului, rotiți șurubul și strângeți-l în mod corespunzător.
Lăsați un rost de 0.5-1 m de tub, ca ac esta să se poată lega în mod corespunzător la
echipament.

Sugestie:
Pentru evitarea oricarei deteriorări a mobilierului de bucătărie, vă sugerăm ca să solicitați sprijinul unui
personal specializat în asemenea lucrări.

Desenul nr. 5

Desenul nr. 6

Pasul nr. 4
Dezșurubați capacul carcaselor menbranelor osmotice, despachetați mebranele, puneți-le în carcase,
apoi înșurubați la loc capacele. Pentru a ușura schimbul mebranelor, vă sugerăm să ungeți inelele de
cauciuc ale mebranelor cu pasta de silicon.
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Pasul nr. 5
Cuplați tubul (1) descris la pasul 1 la intrarea de apă a purificatorului (poziția 5 din imaginea nr. 1.),
tubul desris la pasul nr. 2. la ieșirea de scurgere către canalizare (poziția 4 din imaginea nr. 1.), respectiv
ieșirea de apă potabilă (poziția 3 din imaginea nr. 1.) la robinetul purificatorului.

Pasul nr. 6
Prin deschiderea robinetului cu manetă albastră descris la pasul nr.1, puneți instalația sub presiune.
Înainte de folosire, convingeți-vă că nu apar nicăieri scurgeri. Dacă nu sunt scurgeri, deschideți
robinetul de apă purificată și lăsați apa să curgă timp de vreo 15 minute, ca filtrele să fie spălate. Înainte
de folosire, prin deschiderea supapei de by-pass (care este amplasată în spatele purificatorului, între
carcasele nr. 1 și 2 – sensul de deschidere este antiorar) se poate regla duritatea apei. Acum instalația
este gata de folosire.
ESTE BINE DE ȘTIUT!








Pentru evitarea infestării cu bacterii a instalației, este necesară dezinfecția, respectiv
schimbarea cartușelor filtrante odată la cel puțin 6 luni.
Instalația poate fi folosită doar cu apă de rețea și nu poate în nici un caz deteriora calitatea
apei care intră în instalație. Temperatura apei de purificat nu poate depăși 40°C.
Produsul face posibilă scăderea oricărui nivel de duritate a apei. Prin folosirea supapei de by-pass, amestecarea ape purificate prin osmoză inversă cu apă nepurificată într-un raport
corespunzător apa rezultată poate fi folosită ca și apă potabilă Punerea în funcțiune a
instalației de purificare trebuie făcută ținând cont de reglemetările în vigoare în România cu
privier la duritatea apei potabile. La follosirea supapei de by-pas strebuie avut în vedere că,
odată cu deschiderea supapei, o parte a elementelor înlăturate de purificator vor fi prezente
în apa ce iese din instalație. Folosirea acestei instalații nu se recomandă dacă apa ce urmează
a fi tratată are duritatea mai mică de 50 mk/litru CaO.
Pe baza analizelor, instalația duce la scăderea conținutului de tuturor ionilor anorganici,
durității totale, a clorului liber și legat, a materialelor organice, respectiv a compușilor organici
cu clor. Amestecarea prin by-pass a apei purificate cu cea din rețea va duce la scăderea
randamentului instalaiei de eliminare ale acestor materii în funcție de reglajul de amestecului.
La punerea în funcțiune, respectiv dacă sunt pauze în funcțkonare de 2-3 zile, trebiie
respectate cu strictețe instrucțiunile din acest manual. La punerea în funcțiune instalația
trebuie dezinfectată, apoi trebuie lasată apa să curga prin ea timp de cel puțin 15 minute. În
cazul pauzelor de 2-3 zile, instalația trebuie clătită pe o durată de cel puțin 5 minute, iar apa
astfel obținută nu se poate bea sau folosi pentru gătit. Consumarea apei ce stagnează în
instalație prezintă un risc de sănătate în primul rând pentru bebeluși și copii mici din cauza
prezenței nitriților (la prunci, prezanțe nitriților în apa de băut poate duce la
methemoglobinemie, boala albastră sau cianoză infantilă). Apele cu un conținut ridicat de
amoniu au cu mare probabilitate un nivel mai ridicat al nitriților, astfel că, la folosirea instalației
trebuie avută în vedere calitatea apei potabile folosite.
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6. MENTENANȚĂ
Schimbarea cartușelor filtrante
Pentru maximalizarea performaței instalației, ea trebuie verificată confrom instrucțiunilor, respectiv
cartușele filrtante trebuie schimbate odat la 6 luni.
Când trebuie schimbate membranele osmotice?
Durata de viață a membranei osmotice depinde în mare măsură de câțiva factori care variază în
continuu. Aceștia sunt: temperatura apei folosite, turbiditatea apei, a concentrației materiilor
dizolvate în apă, cantitatea de clor din apa de intrare, nivelul PH-ului apei, presiunea la care este supusă
membrana, concentrația de săruri, compoziția chimcalelor șia bacteriilor din apă. Ținând cont de
faptul că factorii de mai sus sunt imposibil de controlat, este greu de hotărât când trebuie schimbată
membrana. În orice caz, noi recomandăm ca membrana să fie schimbată la fiecare 2 ani. Pentru a ști
dacă membrana trebuie schimbată, e necesară măsurarea continuă a concentrației materiilor dizolvate
în apă. Valoarea normală a acestui parametru la o membrană nouă este de 95%, dar poate ajunge și
până la 98%. La o membrană ăn folosintă această valoare trebuie să fie mai mare, lucru ce arată că
membrana funcționează conrespunzător. Orice valoare mai mică de 90% ănseamnă că membrana nu
mai funcționează corespunzător.
Important: dacă valoarea măsurată mai sus scade sub 89%, membrana nu mai purifică apa, cantitatea
de apă purificată scade, iar în scurt timp încetează funcționarea membranei.

Frecvența de schimbare a filtrelor
tipul filtrul
recomandare de schimbare
filtrul cu cărbune activ
la fiecare 6 luni
filtrul de 1 micron
la fiecare 6 luni
membranele osmotice
la fiecare 2-3 ani
post-filtrul
Pregătirea schimbării filtrelor
Înaintea de a începe orice operațiune de mentenanță, asigurați-vă de următoarele:





robinetul cuplei de alimentare este închis
aveți la îndemâna cărpe și vase, pentru orice eventualitate de curgere
să aveți la îndemână vrenciul pentru deschiderea carcasei membranei osmotice
desfaceți purificatorul, înlăturînd capacul superior, astfel încât să aveți acces la toate
compenentele echipamentului (vezi imaginea nr. 1.)
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Schimbarea prefiltrelor și a post-filtrului
Scoateți tubul de 1/4” din cuplă, apăsând inelul de plastic de sub cuplă în sus. Înlocuiți cartușul
filtrant, apoi recuplați tubul de 1/4” prin itnroducerea acestuia în cuplă până la capăt. Verificați
dacă cupalrea este corespunzătoare.

Schimbarea membranei osmotice
După ce ați pregătit instalația, folosiți vrenciul de deschidere a carcasei membranei pantru înlăturarea
membranelor. Dezșurubați capacul în sens antiorar, înlăturați mebrana și înlocuiți-o cu cea nouă, apoi
înșurubați la loc capacul carcasei.

Dezinfecția purificatorului
La fiecare schimbare a cartușelor filtrante este necesară dezinfecția echipamentului. Vă rugăm să
alegeți un material dezinfectant care este agreat de autoritățile de sănătate publică din România. După
schimbarea cartușelor, dați drumul la apă prin instalție în scopul spălării timp de cel puțin 15 minute.
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7. REGULI DE FOLOSIRE ȘI DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR
Echipamentul poate fi folosit EXCLUSIV cu apă de rețea.Temperatura apei trebuie să fie între 4 și 40
°C. Pentru buna funcționare a membranei osmotice, aceasta trebuie să fie depozitată la o temperatură
de peste 8°C. Dacă cumva mebrana îngheață și trebuie dezghețată, evitați cu orice preț expunerea
acesteia la radiații cu microunde și surse de căldură. Înghețarea membranei este un defect și aceasta
trebuie înlăturată cât mai degrabă. În caz de îngheț garanția își pierde valabilitatea.
ÎNAINTE DE PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE, CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE DE MAI JOS:
 Așezați echipamentul pe o suprafață plană.
 Amplasați echipamentul astfel încât să se evite dezasamblarea accidentală, sau ca
echipamentul să prezinte orice pericol de accidentare.
 Asigurați-vă ca sursa de electriticate să fie la o distanță maximă de 2 metri de echipament.
 Pentru evitarea topirii sau deteriorării carcaselor aparatului, evitați amplasarea acestuia lîngă
surse de foc sau căldură.
 Vă rugăm să lăsați între aparat și perete o distanță de minim um 5 cm.
 Nu țineți echipamentul la o temperatură de sub 8°C. Dacă acesta îngheață se poate defecta
foarte ușor.
 Priza trebuie să fie ușor accesibilă.
 Nu amplasați echipamentul în are liber.
PENTRU EVITAREA ACCIDENTELOR:
Vă rugăm să nu lăsați ambalajul echipamnetului la îndemâna copiilor, respectiv amplasați
echipamentul astfel încâît copii să nu aibă acces la acesta. Copii nu știu ce pericole prezintă
echipamentele electrice și cele ne-electrice.
ALIMENTAREA ELECTRICĂ:
 Folosiți prize corespunzătoare pentru cuplarea echipamentului la rețeaua electrică.
 Asigurați-vă că tensiunea electrică corespunde cerințelor echipamnetului.
DE ȘTIUT ÎN LEGĂTURĂ CU CABLURILE ELECTRICE:
 Nu folosiți echipamentul în cazul în care cablul electric al acestuia este deteriorat.
 Dacă observați orice defect la cablul electric, acest defect trebuie înlăturat imediat.
 Cablul și/sau ștecherul deteriorate vor fi înlăturate de personalul de service autorizat.
 Nu lăsați cablul să intre în contact cu obiecte fierbinți, suprafețe uleioase, sau obiecte/scule
ascuțite.
 Nu mișcați/trageți echipamentul de cablu.
 Nu scoateți stehcerul din priză prin tragerea cabluljui electric al acestuia și nu atingeți
stecherul cu membrele ude.
 Asigurați-va ca cablul să atârne liber, să nu fie tensionat.
MODUL CORECT DE FOLOSIRE:
 Echipamentul poate fi utilizat doar în gospodărie.
 Nu faceți schimbări tehnice în echipament. Acesta poate fi utilizat doar în mod corespunzător,
atfel apare pericolul de accidentare.
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