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Stații de dedurizare automate

Manual de instalare, întreținere și utilizare

ECO-CAB 560 EV

APARAT PENTRU TRATAREA APEI POTABILE, REALIZAT ÎN CONFORMITATE CU D.M. 
25/12 ŞI D.M. 174/04

Acest aparat trebuie să fie supus operaţiunilor de întreţinere periodică pentru a se 
asigura că apa furnizată de acesta îşi menţine caracteristicile de potabilitate.
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Stimate client,

Vă mulţumim că aţi ales produsul „FERROLI” şi ne face plăcere să vă punem la dispoziţie acest 
manual de utilizare care să asigure utilizarea ideală a produsului nostru, pentru un succes sporit 
al activităţii dumneavoastră.

Vă invităm să citiţi cu atenţie recomandările din următoarele pagini şi să puneţi manualul la 
dispoziţia personalului care se va ocupa de montajul şi întreţinerea aparatului.

Pentru orice clarificări de care aţi putea avea nevoie, FERROLI vă stă la dispoziţie în ceea ce 
priveşte atât etapa de pornire a aparatului cât şi utilizarea acestuia.

În cazul în care apare necesitatea de a efectua operaţiuni de întreţinere ordinară sau specială 
asupra aparatului, FERROLI vă pune la dispoziţie propriul personal pentru a vă asigura întreaga 
asistenţă şi piesele de schimb de care puteţi avea nevoie.

Vă dorim mult succes, atât dumneavoastră cât şi companiei.

FERROLI

DECLARAŢIE CE DE CONFORMITATE TIP A
Tip aparat:  ECO-CAB 560 EV 

declară că:

APARATUL MENŢIONAT MAI SUS ESTE
CONFORM CU REGULAMENTELE:

•	 Directiva 2006/42/CE
•	 Directiva privind compatibilitatea electromagnetică 2004/108/CE
•	 Directiva privind tensiunea joasă 73/23 CEE şi 93/68 CEE 
•	 Standardele UNI EN 12100/1 (Securitatea maşinilor)
•	 D.M. 25/12 regulament privind dispoziţiile referitoare la aparate pentru 

tratarea apei potabile
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1. Conformitatea cu normele de referinţă

2. Descrierea aparatului

3. Avertizări generale

Aparatele indicate în acest manual de instalare, utilizare şi întreţinere din seria:
ECO-CAB 560 EV sunt conforme cu prevederile generale de siguranță prevăzute de legile de 
mai jos:

•	 Directiva maşini 2006/42 CE.
•	 D.M. 25 din 25 aprilie 2012 echipamente domestice pentru tratarea apei potabile.
•	 D.M. 174 din 6 aprilie 2004, regulament privind materialele şi obiectele care pot fi utilizate în 

instalațiile fixe de captare, tratare, transfer şi distribuţie a apei destinate consumului uman 
(M.O. nr. 166 din 17 iulie 2004).

•	 Directiva privind tensiunea joasă: 72/23/CEE transpusă prin D.L. nr. 791 din 18/10/77 – 93/68/
CEE transpusă prin D.L. nr. 626 din 25/11/96.

•	 Directiva privind compatibilitatea electromagnetică: 2004/108/CE.
•	 Directiva RoHS şi WEE: 02/98 EEC transpusă prin D.L. nr. 151 din 25/07/05 – 02/96/EEC 

transpusă prin D.L. nr. 151 din 25/07/05 – 03/108/ECC transpusă prin D.L. nr. 151 din 27/07/05.
•	 Standardele UNI EN 12100/1 (Securitatea maşinilor).

Totuşi, operarea continuă cu apă ce conţine clor/dioxid provoacă imbatranirea precoce a răşinii 
schimbătoare de ioni, care trebuie înlocuită la intervale mai mici.

Dedurizatoarele de apă ECO-CAB 560 EV sunt aparate pentru tratarea apei potabile ce se 
bazează pe principiul dedurizării prin schimb de ioni, în timpul căruia ionii de calciu şi de magneziu 
(săruri care contribuie la duritatea apei) sunt înlocuiţi cu ioni de sodiu echivalenţi.

Duritatea apei este definită în mg/l (miligrame/litru) sau ppm (părţi pe milion) de CaCO3 sau în 
grade franceze (°Fr); ultima valoare se obţine împărţind valorile anterioare la 10.
Apa dedurizată reduce formarea depunerilor de calcar în ţevi, pe fitinguri, pe robinete; în plus, în 
cadrul instalaţiilor tehnologice, îmbunătăţeşte procesul tehnologic.
Apa dedurizată este în mod evident mai potrivită pentru multe utilizări domestice precum: spălarea 
ţesăturilor, igiena personală, prepararea alimentelor etc.

Toate materialele din care este compus aparatul sunt potrivite pentru utilizarea în contact cu apa 
destinată consumului uman (D.M. 174/04).
Instalarea acestor aparate pentru alimentarea instalaţiilor de producţie de apă sanitară şi pentru 
circuite de încălzire este reglementată de D.P.R. 59/2009 prin regulamentul UNI-CTI 8065.

Dedurizatoarele de apă ECO-CAB 560 EV sunt echipate cu un sistem automat de dezinfecţie a 
răşinilor şi cu supapă de deviere cu sistem de amestecare.
Pentru apa destinată consumului uman, se recomandă o valoare a durităţii reziduale de 6 ÷ 8 °Fr. 
Duritatea reziduală se obţine amestecând apă brută cu apă tratată prin intermediul sistemului 
specific de amestecare cu care este dotată supapa; când nu este înregistrat consum de apă, 
aparatul efectuează automat o regenerare la fiecare 96 de ore (4 zile).  

ATENŢIE – Dedurizatoarele de apă din seria ECO-CAB 560 EV trebuie să fie utilizate 
pentru apa care are caracteristicile de calitate ale apei destinate consumului 
uman.  După tratare, conţinutul de săruri de duritate scade (proporţional cu 
reglajul sistemului de amestecare), iar nivelul de ioni de sodiu creşte uşor.   

ATENŢIE – Utilizaţi exclusiv sare potrivită pentru dedurizatoare de apă.
Dedurizatoarele de apă ECO-CAB 560 EV nu sunt potrivite pentru utilizarea cu 
apă nepotabilă. 
Pentru cazuri  particulare, contactaţi departamentul nostru tehnic, care vă va 
putea furniza soluţii pentru orice necesitate.

ATENŢIE – Asiguraţi-vă că aparatul nu a suferit daune în timpul transportului.
Materialul utilizat pentru ambalare trebuie să fie eliminat conform legislaţiei în 
vigoare.

ATENŢIE – Nu utilizaţi aparate deteriorate.  În caz de funcţionare anormală, 
scurtcircuite, pierderi de apă, opriri neaşteptate etc., opriţi supapa de apă de 
alimentare şi contactaţi centrul de asistenţă tehnică autorizat.  Până la sosirea 
tehnicianului, pentru a nu rămâne fără apă, deschideţi supapa de deviere.

ATENŢIE – Constructorul declină orice responsabilitate în caz de modificări 
sau erori de conexiune electrică sau hidraulică provocate de nerespectarea 
instrucţiunilor furnizate în manualul de instalare şi utilizare a aparatului. 
NERESPECTAREA ACESTOR INDICAŢII DETERMINĂ ANULAREA IMEDIATĂ A 
GARANŢIEI.

•	 Citiţi cu atenţie acest manual înainte de a utiliza aparatul.
•	 Informaţiile tehnice din acest manual sunt proprietatea FERROLI, iar reproducerea, chiar şi 

parţială, a acestui manual este interzisă.
•	 Păstraţi cu grijă manualul şi, în caz de transfer al aparatului, înmânaţi-l noului proprietar.
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4. Fişa tehnică de date
Aparatele funcţionează normal într-un interval de presiune cuprins între minim 2 bar şi maxim 6 
bar.

În cazul în care presiunea este mai mică de 2 bar, va trebui să instalaţi un grup de presurizare 
înaintea aparatului; dacă presiunea depăşeşte 6 bar, va trebui să instalaţi un reductor de presiune, 
tot înaintea aparatului.

•	 Alimentare electrică     230 V 50/60 Hz
•	 Funcţionare electrică     12 V
•	 Consum electric în timpul funcţionării         5 VA max.
•	 Temperatura apei de operare              4 ÷ 45 °C

Capacitatea ciclică a fost calculată pentru apa cu duritatea totală de 35 °Fr (350 mg/l CaCO3) 
furnizată la puterea nominală.

Model ECO-CAB 560 EV 8 15 20 28

Răşini schimbătoare Litri 8 15 20 28
Capacitate ciclică maximă m³/°Fr 45 100 130 180
Consum maxim de sare Kg 1,5 3 4 5,6
Debit nominal m³/h 0,6 1,2 1,6 2,2
Debit maxim m³/h 1,1 1,5 2 2,8
Volum de sare Kg 35 70 70 50
Durata regenerării min/1’ 56 84 90 99
Apă pentru regenerare la 3 bar Litri 58 72 83 115

ATENŢIE – Utilizarea apei tratate pentru plante şi animale acvatice.
În funcţie de specii, plantele şi animalele acvatice prezintă anumite necesităţi cu privire 
la substanţele pe care le conţine apa.
În consecinţă, utilizatorul trebuie să verifice dacă, pentru cazul specific, apa supusă 
tratamentului de dedurizare poate fi utilizată pentru a umple bazinele ornamentale şi 
pepinierele.

ATENŢIE – Citiţi cu atenţie acest manual şi păstraţi-l cu grijă într-un loc uscat 
şi protejat, în apropierea aparatului, astfel încât să poată fi consultat în caz de 
necesitate.

5. Avertismente

6. Precauţii igienico-sanitare

•	 Aparatele sunt livrate ambalate în carton greu. Materialul utilizat pentru ambalaj trebuie să fie 
eliminat conform legislaţiei în materie în vigoare.

•	 Dacă observaţi că aparatul este deteriorat sau prezintă defecte vizibile, se recomandă să nu 
îl utilizaţi şi să nu încercaţi să îl reparaţi.

•	 În cazul în care cablul de alimentare electrică este deteriorat, trebuie înlocuit imediat pentru a 
preveni riscurile.

•	 Nu manevraţi ştecărul electric cu mâinile umede. Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a 
scoate ştecărul din priza electrică.

•	 Nu utilizaţi aparatul în medii explozive.
•	 Aparatul trebuie să fie în permanenţă conectat la reţeaua electrică şi hidraulică.
•	 Nu curăţaţi aparatul cu jet de apă. Efectuaţi operaţiunile de curăţare şi întreţinere cu aparatul 

deconectat de la sursa de alimentare electrică.
•	 În caz de anomalii electrice sau pierderi de apă, deconectaţi alimentarea electrică şi poziţionaţi 

aparatul pe deviere.
•	 Verificaţi ca priza electrică la care va fi conectat aparatul să dispună de un sistem de 

împământare eficient. 

Constructorul este scutit de orice răspundere în cazurile specificate mai jos:

•	 Instalare efectuată de personal neautorizat.
•	 Utilizare necorespunzătoare a aparatului.
•	 Temperatură ambiantă de operare nepotrivită.
•	 Lipsa operaţiunilor de întreţinere prevăzute
•	 Presiune nepotrivită a apei de alimentare.
•	 Modificări sau intervenţii neautorizate.
•	 Utilizarea de piese de schimb neoriginale sau nepotrivite pentru modelul aparatului.
•	 Nerespectarea instrucţiunilor descrise în acest manual.

•	 Din motive igienice, nu atingeţi părţile interne ale aparatului, fără să fi respectat în prealabil 
procedurile igienice normale.

•	 În cazul în care apa nu poate fi captată, instalaţia este reglată astfel încât să efectueze o 
regenerare la interval de 14 zile.

•	 După ce reveniţi din vacanţă, înainte de a utiliza apa, deschideţi un robinet timp de 5 minute 
şi efectuaţi o regenerare manuală.

•	 Aparatul trebuie să fie utilizat întotdeauna conform normelor igienice pentru a garanta calitatea 
apei tratate.
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7. Dimensiuni spaţiu ocupat 8. Instalare
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7. DIMENSIONI D’INGOMBRO 

                                                                                                                                      
  

                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                             Con by-pass                                               

Raccordi IN –OUT 1" 

 
Modello ECO-CAB 560/…EV 
 

8 15 20 28 

A                                                 mm 320 320 320 320 
B                                                 mm 670 1140 1140 1140 
C                                                 mm 500 500 500 500 
D                                                 mm 470 940 940 940 
G                                                mm 600 600 600 600 
Peso di spedizione                      Kg 16 25 30 38 
                                                                                                                      

Cu supapă de deviere
Racorduri IN –OUT 1”

Model ECO-CAB 560 EV 8 15 20 28

A                                                 mm 320 320 320 320
B                                                 mm 670 1140 1140 1140
C                                                 mm 500 500 500 500
D                                                 mm 470 940 940 940
G                                                mm 600 600 600 600
Greutate cu ambalaj                     kg 16 25 30 38

ATENŢIE – Aparatul trebuie să fie instalat în medii potrivite din punct de vedere 
igienic, respectând  prevederile în vigoare, inclusiv cele referitoare la inspecţie 
şi întreţinere.

ATENŢIE – Instalarea eronată poate provoca daune persoanelor, animalelor sau 
bunurilor, pentru care constructorul nu poate fi tras la răspundere.

ATENŢIE – Instalaţi întotdeauna un filtru de siguranţă înaintea aparatului pentru 
a proteja mişcările pieselor interne ale capului de comandă

•	 Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă solidă şi plată, protejaţi-l de îngheţ sau de eventuale surse de 
căldură (4 ÷ 45 °C). Aparatul trebuie poziţionat astfel încât să i se rezerve un spaţiu suficient 
în jur pentru înlesnirea operaţiunilor de calibrare şi întreţinere.

•	 Conectaţi aparatul fie la reţeaua de alimentare sau la un grup presurizat, în orice caz 
întotdeauna la o conductă sub presiune (2 ÷ 6 bar). Săgeţile care indică intrarea şi ieşirea 
apei sunt aplicate pe partea superioară a corpului supapei.

•	 Instalaţi un grup de deviere cu trei robineti de închidere pentru a putea exclude aparatul în 
timpul operaţiunilor de întreţinere, sau solicitaţi dispozitivul de deviere specific.

•	 Instalaţi un cuplaj înaintea aparatului pentru conectarea utilităţilor care nu necesită apă tratată 
(de ex. irigare).

•	 Instalaţi robineti potriviti înainte şi după aparat pentru a preveni returul apei tratate în reţea şi 
pentru a evita loviturile de berbec asupra aparatului; în plus, instalaţi robineti de preluare a 
apei brute şi a apei tratate înainte şi după aparat.

•	 Evitaţi supunerea capului de comandă al aparatului la tensiuni care a putea provoca defectarea 
sau daune permanente aparatului. Pentru conexiunile hidraulice de intrare şi ieşire utilizaţi 
tuburi flexibile (nu sunt livrate în pachet). 
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9. Conexiuni hidraulice 10. Conectarea tubului de evacuare
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9. COLLEGAMENTI IDRAULICI  

Schema di installazione addolcitori per acqua ad uso potabile secondo il D.M. 25/12. 
Se l’acqua trattata è per uso tecnologico non è obbligatorio seguire questo schema che rimane comunque 
consigliato.  

 
 

 
 
 
 
1. Contatore 6. Filtro autopulente 
2. Valvola di non ritorno 7. Dosaggio antincrostante 
3. Valvola d’esclusione 8. Addolcitore 
4. Valvola di by-pass 9. Scarico rigenerazione 
5. Prelievo campioni                                                                      
 
 
 
NOTA – La valvola di by-pass monoblocco serve per escludere l’addolcitore durante le operazioni di 
manutenzione, senza interrompere l’erogazione di acqua ai servizi e per miscelare l’acqua addolcita.  

                           

Schema de instalare a dedurizatoarelor de apă potabilă conform reglementărilor în vigoare.
Dacă apa tratată este destinată uzului tehnologic, nu este obligatoriu să respectaţi această 
schemă, care rămâne însă recomandată. 

1. Contor 
2. Clapeta antiretur 
3. Robinet de închidere 
4. Robinet by-pass 
5. Robinet prelevare probe

6. Filtru cu autocurăţare
7. Dozaj agent dezincrustant
8. Dedurizator de apă
9. Evacuare regenerare (la canal)

NOTĂ – Robinetul de by-pass este utilizat pentru a exclude dedurizatorul de apă în timpul 
operaţiunilor de întreţinere, fără a întrerupe alimentarea cu apă la utilităţi şi pentru a amesteca 
apa dedurizată.
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10. COLLEGAMENTO TUBO DI SCARICO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 ATTENZIONE – In questa descrizione vengono  esposte  le  pratiche  commerciali  standard.  
 Le norme locali possono richiedere delle modifiche ai suggerimenti dati. 
        

1. Collegare lo scarico alla testata con attacco da ¾” o 1” gas, usare tubo in gomma ed assicurarsi che 
non si formino strozzature o curve, controllare che il tubo di scarico non provochi tensioni sull’attacco 
in plastica della testata. 

 
2. La linea di scarico può essere rialzata fino a circa 1,80 m con lunghezza massima di circa 4,6 m e 

con la pressione di rete che non sia inferiore a 2,8 bar. Questa altezza può essere aumentata di 60 
cm per ogni 0,7 bar di aumento pressione. 

 
3. Dove la linea di scarico sia rialzata, ma effettua lo svuotamento in uno scarico sotto il livello della 

valvola dell’apparecchio, formare un anello da 20 cm all’estremità della linea per posizionare allo 
stesso livello il fondo dell’anello e la connessione della linea a di scarico. Ciò fornirà un’adeguata 
sifonatura. Se lo scarico effettua lo svuotamento in una linea fognaria posta in alto, si deve utilizzare 
un sifone. Assicurare l’estremità del tubo di scarico dell’apparecchio per evitare movimenti. 

 
   
 
   
 ATTENZIONE – Non inserire mai il tubo di scarico dell’apparecchio direttamente all’interno di uno 

scarico, di una linea fognaria o di una botola. Lasciare sempre un’intercapedine tra il tubo di 
scarico dell’apparecchio e lo scarico generale per prevenire il retro-sifonaggio delle acque 
fognarie nell’apparecchio. 

     

spaţiu liber

evacuare

ATENŢIE –În această descriere sunt prezentate practicile comerciale standard. 
Normele locale pot impune modificarea sugestiilor oferite.

ATENŢIE – Nu introduceţi niciodată tubul de evacuare al aparatului direct într-o 
ţeavă de scurgere, într-o linie de colectare sau trapă de vizitare. Lăsaţi întotdeauna 
un spaţiu liber între tubul de evacuare al aparatului şi scurgerea generală pentru 
a preveni retrosifonarea apei uzate în aparat.

1.	 Conectaţi tubul de evacuare la capul de comandă prin intermediul unui cuplaj de ¾” sau 1” de 
gaz, utilizaţi tub de cauciuc şi asiguraţi-vă să nu se formeze strangulări sau curbe; verificaţi 
ca tubul de evacuare să nu provoace tensiune pe cuplajul din plastic al capului de comandă. 

2.	 Linia de evacuare poate fi înălţată până la aproximativ 1,80 m, cu lungimea maximă de 4,6 
m şi cu presiunea de reţea de cel puţin 2,8 bar. Această înălţime poate fi mărită cu 60 cm la 
fiecare creştere de 0,7 bar a presiunii.

3.	 În cazul în care linia de evacuare este înălţată însă evacuarea este efectuată sub nivelul 
supapei aparatului, formaţi un inel de 20 de cm. la capătul liniei pentru a poziţiona la acelaşi 
nivel baza inelului şi conexiunea liniei de evacuare. Astfel se va asigura o sifonare adecvată. 
Dacă evacuarea se face într-o linie de colectare amplasată sus, va trebui să utilizaţi un sifon. 
Fixaţi capătul tubului de evacuare al aparatului pentru a evita deplasarea acestuia.
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11. Conexiunea electrică 12. Programare 
1.	 Pentru alimentarea părţii electronice, utilizaţi o priză de curent potrivită de 230 V 50/60 

Hz alimentată în permanenţă.Conexiunile electrice trebuie să fie efectuate conform legilor 
naţionale şi locale în vigoare.

2.	 Verificaţi ca tensiunea şi frecvenţa instalaţiei electrice de alimentare să corespundă cu cele 
necesare şi ca puterea disponibilă să fie suficientă. 

3.	 Instalarea eronată poate provoca daune persoanelor, animalelor sau bunurilor, pentru care 
constructorul nu poate fi tras la răspundere.

4.	 Este strict interzis să efectuaţi modificări sau să interveniţi asupra circuitelor electronice sau 
cablurilor de alimentare (nu tăiaţi şi/sau nu îmbinaţi cablurile); în caz contrar, se va anula orice 
formă de garanţie

ATENŢIE – Securitatea electrică este asigurată numai când aparatul este conectat 
la un sistem de împământare eficient, realizat conform prevederilor normelor de 
siguranţă în vigoare. Va trebui să verificaţi această cerinţă de securitate şi, în caz 
de nelămuriri, să solicitaţi efectuarea unei inspecţii atente de către personalul 
expert calificat.
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11. COLLEGAMENTO ELETTRICO 

1. Prevedere una presa di corrente apposita a 230 V 50/60 Hz sempre sotto tensione per 
l’alimentazione dell’elettronica. 
I collegamenti elettrici devono essere eseguiti secondo le normative Nazionali e locali in vigore. 

 
2. Controllare che la tensione e la frequenza dell’impianto elettrico di alimentazione corrispondano a 

quelle richieste e che la potenza disponibile sia sufficiente.  
 

3. Un’errata installazione può causare danni a persone, animali o cose, per i quali il costruttore non può 
essere considerato responsabile. 

 
4. E’ assolutamente vietato effettuare modifiche o manomissioni sui circuiti elettronici o sui cavi di 

alimentazione (non tagliare e/o giuntare i cavi), automaticamente viene sospesa qualsiasi forma di 
garanzia. 

   
 ATTENZIONE – La sicurezza elettrica è raggiunta soltanto quando l’apparecchio è collegato ad 

un efficace impianto di messa a terra, eseguito come previsto dalle vigenti norme di sicurezza. E’ 
necessario verificare questo fondamentale requisito di sicurezza ed eventualmente, in caso di 
dubbio, richiedere un controllo accurato da parte di personale professionalmente qualificato.
     

 
 
 

Motor

Transformator
Contor
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12. PROGRAMMAZIONE  

12.1 VISUALIZZAZIONE DURANTE IL NORMALE ESERCIZIO____________________________________                                                                                            

Durante il normale esercizio sul display vengono visualizzati i seguenti dati: 
 
- Ora del giorno 
- Giorno della settimana 
- Litri di acqua da utilizzare, che si alternano con l’ora delle rigenerazione ed i giorni di forzatura 

Lunedì      – MON (Monday) 
Martedì     – TUE (Tuesday) 
Mercoledì  – WED (Wednesday) 
Giovedì     – THU (Thursday) 
Venerdì     – FRI (Friday) 
Sabato      – SAT (Saturday) 
Domenica – SUN (Sunday) 

12.1 AFIŞAREA ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII NORMALE

Ora din zi Ziua săptămânii

Ora reglării Zile forțare

Tasta 
programare

Tasta 
dreapta

Tasta 
sus

1.	 Apăsaţi tasta programare timp de 5 secunde pentru a accesa modul programare.
2.	 Când supapa este în modul Programare, apăsaţi tasta programare pentru a 

confirma şi a accesa meniul următor. 

Tasta programare

- Ziua săptămânii
- Litri de apă de utilizat, care alternează cu ora regenerării şi zilele de forţare

Luni       – MON (Monday)
Marţi      – TUE (Tuesday)
Miercuri   – WED (Wednesday)
Joi      – THU (Thursday)
Vineri      – FRI (Friday)
Sâmbătă     – SAT (Saturday)
Duminică  – SUN (Sunday)



ECO-CAB 560 EV Stații de dedurizare automate

16 17

12.2 AFIŞAREA ÎN TIMPUL REGENERĂRII                                                                                          
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12.2 VISUALIZZAZIONE DURANTE LA RIGENERAZIONE_______________________________________                                                                                            

 
Durante lo spostamento alla fase, in questo caso controlavaggio, viene visualizzato GO TO e la sigla della 
fase BW, una volta raggiunta la fase vengono visualizzati i minuti rimanenti. 

12.3 PROGRAMMAZIONE_________________________________________________________________                                                                                         
 

 
ORA DEL GIORNO E GIORNO DELLA SETTIMANA 

Premere per 5 secondi il tasto “PROGRAMMAZIONE”, il display mostra l’ora 
del giorno ed il giorno della settimana. 
Con il tasto “SU” programmare l’ora del giorno, i minuti ed il giorno della 
settimana, con il tasto “DESTRO” spostare il cursore lampeggiante. 
Premere il tasto “PROGRAMMAZIONE“ per confermare e passare alla 
successiva programmazione.  

 
 
 MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO 

Con il tasto “SU” scegliere la modalità di funzionamento: 
- TC  – Rigenerazione a tempo, forzatura giorni 
- FI   - Rigenerazione a volume immediata 
- FD  – Rigenerazione a volume ritardata (ns. caso) 
- DW – Giorno della settimana  
Premere il tasto “PROGRAMMAZIONE“ per confermare e passare alla 
successiva programmazione.  
 

UNITA’ DI MISURA

Con il tasto “SU” scegliere l’unità di misura: 
- LTR – Litri (ns. caso) 
- GAL – Galloni 
- TON – Metri cubi 
Premere il tasto “PROGRAMMAZIONE“ per confermare e passare alla 
successiva programmazione.  
 

12.3 PROGRAMARE                      

ORA DIN ZI ŞI ZIUA SĂPTĂMÂNII

MODURI DE FUNCȚIONARE

UNITATE DE MĂSURĂ

În timpul schimbării fazei, în acest caz spălare inversă, se va afişa GO TO şi sigla fazei BW, iar 
după ce se ajunge în fază, se vor afişa minutele rămase.

Apăsaţi timp de 5 secunde pe tasta „PROGRAMARE”; pe ecran vor fi 
afişate ora din zi şi ziua săptămânii. Utilizând tasta „SUS” programaţi 
ora din zi, minutele şi ziua săptămânii, iar cu tasta „DREAPTA” 
deplasaţi cursorul intermitent. Apăsaţi pe tasta „PROGRAMARE” 
pentru a confirma şi a trece la programarea următoare. 

Utilizând tasta „SUS”, selectaţi modul de funcţionare:
- TC  – Regenerare în funcţie de timp, forţare zile
- FI   - Regenerare imediată în funcţie volum
- FD  – Regenerare întârziată în funcţie de volum (cazul de faţă)
- DW - Ziua săptămânii 
Apăsaţi pe tasta „PROGRAMARE” pentru a confirma şi a trece la 
programarea următoare. 

Utilizând tasta „SUS”, selectaţi unitatea de măsură:
- LTR – Litri (cazul de faţă)
- GAL – Galoane
- TON – Metri cubi
Apăsaţi pe tasta „PROGRAMARE” pentru a confirma şi a trece la 
programarea următoare. 
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MODALITA’ ADDOLCITORE PRE-IMPOSTATO 

Con il tasto “SU” scegliere la modalità: 
- OFF – Modalità disattivata (ns. caso) 
- ON   - Modalità attivata 
Premere il tasto “PROGRAMMAZIONE“ per confermare e passare alla 
successiva programmazione.  

 PROGRAMMAZIONE DEI LTRI D’ACQUA DA ADDOLCIRE  

Con il tasto “SU” programmare i litri di acqua da addolcire 
 
Vedere paragrafo 15. CALCOLO PER LA PROGRAMMAZIONE 
 
Premere il tasto “PROGRAMMAZIONE“ per confermare e passare alla 
successiva programmazione.  

PROGRAMMAZIONE DELLA FORZATURA DEI GIORNI DI RIGENERAZIONE  

 
Con il tasto “SU” programmare la forzatura dei giorni di rigenerazione
- Scegliere 14 giorni  
Se non viene erogata acqua per lunghi periodi l’addolcire fa lo stesso una 
rigenerazione ogni 14 giorni. 
Premere il tasto “PROGRAMMAZIONE“ per confermare e passare alla 
successiva programmazione. 

PROGRAMMAZIONE DELL’ORA DI RIGENERAZIONE 

Con il tasto “SU” programmare l’ora della rigenerazione
. Scegliere le ore 02 : 00 della notte 
Premere il tasto “PROGRAMMAZIONE“ per confermare e passare alla 
successiva programmazione.
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MODALITA’ ADDOLCITORE PRE-IMPOSTATO 

Con il tasto “SU” scegliere la modalità: 
- OFF – Modalità disattivata (ns. caso) 
- ON   - Modalità attivata 
Premere il tasto “PROGRAMMAZIONE“ per confermare e passare alla 
successiva programmazione.  

 PROGRAMMAZIONE DEI LTRI D’ACQUA DA ADDOLCIRE  

Con il tasto “SU” programmare i litri di acqua da addolcire 
 
Vedere paragrafo 15. CALCOLO PER LA PROGRAMMAZIONE 
 
Premere il tasto “PROGRAMMAZIONE“ per confermare e passare alla 
successiva programmazione.  

PROGRAMMAZIONE DELLA FORZATURA DEI GIORNI DI RIGENERAZIONE  

 
Con il tasto “SU” programmare la forzatura dei giorni di rigenerazione
- Scegliere 14 giorni  
Se non viene erogata acqua per lunghi periodi l’addolcire fa lo stesso una 
rigenerazione ogni 14 giorni. 
Premere il tasto “PROGRAMMAZIONE“ per confermare e passare alla 
successiva programmazione. 

PROGRAMMAZIONE DELL’ORA DI RIGENERAZIONE 

Con il tasto “SU” programmare l’ora della rigenerazione
. Scegliere le ore 02 : 00 della notte 
Premere il tasto “PROGRAMMAZIONE“ per confermare e passare alla 
successiva programmazione.
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MODALITA’ ADDOLCITORE PRE-IMPOSTATO 

Con il tasto “SU” scegliere la modalità: 
- OFF – Modalità disattivata (ns. caso) 
- ON   - Modalità attivata 
Premere il tasto “PROGRAMMAZIONE“ per confermare e passare alla 
successiva programmazione.  

 PROGRAMMAZIONE DEI LTRI D’ACQUA DA ADDOLCIRE  

Con il tasto “SU” programmare i litri di acqua da addolcire 
 
Vedere paragrafo 15. CALCOLO PER LA PROGRAMMAZIONE 
 
Premere il tasto “PROGRAMMAZIONE“ per confermare e passare alla 
successiva programmazione.  

PROGRAMMAZIONE DELLA FORZATURA DEI GIORNI DI RIGENERAZIONE  

 
Con il tasto “SU” programmare la forzatura dei giorni di rigenerazione
- Scegliere 14 giorni  
Se non viene erogata acqua per lunghi periodi l’addolcire fa lo stesso una 
rigenerazione ogni 14 giorni. 
Premere il tasto “PROGRAMMAZIONE“ per confermare e passare alla 
successiva programmazione. 

PROGRAMMAZIONE DELL’ORA DI RIGENERAZIONE 

Con il tasto “SU” programmare l’ora della rigenerazione
. Scegliere le ore 02 : 00 della notte 
Premere il tasto “PROGRAMMAZIONE“ per confermare e passare alla 
successiva programmazione.
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MODALITA’ ADDOLCITORE PRE-IMPOSTATO 

Con il tasto “SU” scegliere la modalità: 
- OFF – Modalità disattivata (ns. caso) 
- ON   - Modalità attivata 
Premere il tasto “PROGRAMMAZIONE“ per confermare e passare alla 
successiva programmazione.  

 PROGRAMMAZIONE DEI LTRI D’ACQUA DA ADDOLCIRE  

Con il tasto “SU” programmare i litri di acqua da addolcire 
 
Vedere paragrafo 15. CALCOLO PER LA PROGRAMMAZIONE 
 
Premere il tasto “PROGRAMMAZIONE“ per confermare e passare alla 
successiva programmazione.  

PROGRAMMAZIONE DELLA FORZATURA DEI GIORNI DI RIGENERAZIONE  

 
Con il tasto “SU” programmare la forzatura dei giorni di rigenerazione
- Scegliere 14 giorni  
Se non viene erogata acqua per lunghi periodi l’addolcire fa lo stesso una 
rigenerazione ogni 14 giorni. 
Premere il tasto “PROGRAMMAZIONE“ per confermare e passare alla 
successiva programmazione. 

PROGRAMMAZIONE DELL’ORA DI RIGENERAZIONE 

Con il tasto “SU” programmare l’ora della rigenerazione
. Scegliere le ore 02 : 00 della notte 
Premere il tasto “PROGRAMMAZIONE“ per confermare e passare alla 
successiva programmazione.

MOD DEDURIZATOR DE APĂ PRESETAT 

PROGRAMAREA LITRILOR DE APĂ DE DEDURIZAT  

PROGRAMAREA FORŢĂRII ZILELOR DE REGENERARE  

PROGRAMAREA OREI DE REGENERARE 

Utilizând tasta „SUS”, selectaţi modul:
- OFF – Mod dezactivat (cazul de faţă)
- ON   - Mod activat 
Apăsaţi pe tasta „PROGRAMARE” pentru a confirma şi a trece la 
programarea următoare. 

Utilizând tasta „SUS”, programaţi litrii de apă de dedurizat
Consultaţi paragraful 15. CALCUL PENTRU PROGRAMARE
Apăsaţi pe tasta „PROGRAMARE” pentru a confirma şi a trece la 
programarea următoare. 

Utilizând tasta „SUS”, programaţi forţarea zilelor de regenerare
- Selectaţi 14 zile 
Dacă nu este alimentată apă pe perioade lungi de timp, dedurizatorul 
efectuează oricum o regenerare la fiecare 14 zile.
Apăsaţi pe tasta „PROGRAMARE” pentru a confirma şi a trece la 
programarea următoare.

Utilizând tasta „SUS”, programaţi ora de regenerare. Selectaţi ora 
02:00 noaptea
Apăsaţi pe tasta „PROGRAMARE” pentru a confirma şi a trece la 
programarea următoare.
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PROGRAMMAZIONE DEL TEMPO DI CONTROLAVAGGIO - BW 

Con il tasto “SU” programmare il tempo di controlavaggio   
- Es 00 : 01 (un minuto) 
Premere il tasto “PROGRAMMAZIONE“ per confermare e passare alla 
successiva programmazione.

PROGRAMMAZIONE DEL TEMPO DI INIEZIONE SALAMOIA E RISCIACQUO LENTO - BD

Con il tasto “SU” programmare il tempo di controlavaggio   
- Es 00 : 40 (40 minutI) 
Premere il tasto “PROGRAMMAZIONE“ per confermare e passare alla 
successiva programmazione.

PROGRAMMAZIONE DEL TEMPO DI RISCIACQUO RAPIDO - RR

Con il tasto “SU” programmare il tempo di controlavaggio   
- Es 00 : 05 (5 minutI) 
Premere il tasto “PROGRAMMAZIONE“ per confermare e passare alla 
successiva programmazione.

 
PROGRAMMAZIONE DEL TEMPO DI MANDATA ACQUA AL SALE - BF

Con il tasto “SU” programmare il tempo di controlavaggio                                  
Es 00 : 15 (15 minutI)                                                                                         
Premere  il  tasto  “PROGRAMMAZIONE“  per  confermare  e   passare   alla     
successiva programmazione. 

13. DIAGNOSTICA  

Premere il pulsante per 5 secondi per entrare in modalità DIAGNOSTICA, si può controllare l’esatta 
programmazione delle seguenti fasi: 

             - Modalità di funzionamento – FD – 
             - Giorni di forzatura – DAY – 
             - Ora di rigenerazione – RT – 
             - Litri di acqua impostati – VV – 
             - Tempo di controlavaggio – BW – 
             - Tempo di iniezione salamoia e risciacquo lento – BD – 
             - Tempo di risciacquo rapido – RR – 
             - Tempo di mandata acqua al sale – BF -  

PROGRAMAREA DURATEI DE SPĂLARE INVERSĂ - BW 

PROGRAMAREA DURATEI DE INJECTARE A APEI SĂRATE ŞI CLĂTIRE LENTĂ - BD

PROGRAMAREA DURATEI DE CLĂTIRE RAPIDĂ - RR

PROGRAMAREA DURATEI DE TRIMITERE A APEI LA SARE - BF

Utilizând tasta „SUS”, programaţi durata de spălare inversă  
- Ex. 00 : 01 (un minut)
Apăsaţi pe tasta „PROGRAMARE” pentru a confirma şi a trece la 
programarea următoare.

Utilizând tasta „SUS”, programaţi durata de spălare inversă  
- Ex. 00 : 40 (40 de minute)
Apăsaţi pe tasta „PROGRAMARE” pentru a confirma şi a trece la 
programarea următoare.

Utilizând tasta „SUS”, programaţi durata de spălare inversă  
- Ex. 00 : 05 (5 de minute)
Apăsaţi pe tasta „PROGRAMARE” pentru a confirma şi a trece la 
programarea următoare.

Utilizând tasta „SUS”, programaţi durata de spălare inversă                                  
Ex. 00 : 15 (15 minute) 
Apăsaţi pe tasta „PROGRAMARE” pentru a confirma şi a trece la 
programarea următoare.

13. Diagnostic 
Apăsaţi butonul timp de 5 secunde pentru a accesa modul DIAGNOSTIC; se poate 
verifica programarea exactă a următoarelor faze:
             - Mod de funcţionare – FD
             - Zile de forţare – DAY 
             - Ora regenerării – RT 
             - Litri de apă setaţi – VV 
             - Durata de spălare inversă – BW 
             - Durata de injectare a apei sărate şi clătire lentă - BD 
             - Durata clătirii rapide – RR 
             - Durata de trimitere a apei la sare - BF 

14. Durate ale fazelor de regenerare

15. Calcul pentru calibrarea aparatului

REGENERARE ÎN ECHICURENT
Model ECO-CAB 560 EV 8 15 20 28
BW – Spălare inversă min/1’ 1 1 1 1
BD  - Injecţie apă sărată + Clătire lentă min1’ 40 60 60 60
RR – Clătire rapidă min/1’ 5 5 5 5
BF   – Trimitere apă la sare min/1’ 10 18 24 33
BLFC – Brine Line Flow Control 
(Controlul debitului liniei de apă sărată) GPM 0,125

INJECTOR   Culoare Violet Violet Violet Violet
DLFC – Brine Line Flow Control 
(Controlul debitului liniei de scurgere) GPM 3,5 3,5 3,5 3,5

CALCULUL VOLUMULUI DE APĂ DISPONIBIL ÎNTRE DOUĂ REGENERĂRI

Împărţind capacitatea ciclică a aparatului (consultaţi pag. 4) la duritatea apei reziduale (duritatea 
apei la intrare minus duritatea reziduală setată) şi înmulţind rezultatul cu 1000 se obţine volumul 
de apă dedurizată între două regenerări, exprimat în litri. În schimb, volumul de apă pentru consum 
depinde de duritatea reziduală la ieşire. 

Exemplu

- Duritatea apei la intrare 35 °Fr
- Duritatea apei la ieşire 8 °Fr
- Tip aparat   ECO-CAB 560/15 EV
- Capacitate ciclică 100 m³/°Fr 

Volum de apă dedurizată disponibilă la ≤ 1°Fr = ——————— x 1.000 = 2860 litri

Valoare de setat = 2860 – 20% = 2288 litri    

                                                                                                          
Volum de apă disponibil pentru consum cu duritate de 8° Fr = ---------- x 1.000 – 20% = 2960 litri 

100
35

100
35-8

Setaţi valoarea capacităţii de schimb mai mică cu 20% pentru a ţine cont de 
variaţiile apei de tratat sau de regenerările omise din cauza lipsei de curent sau 
de presiune a apei.
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16. Funcţii ale părţii electronice 18. Regenerarea manuală

19. Punerea în funcţiune a instalaţiei hidraulice

17. Pornirea

16.1 REGENERARE VOLUMETRICĂ
În timpul funcţionării normale, pe ecran sunt afişate următoarele date:
- ora din zi.
- ziua săptămânii.
- capacitatea reziduală de apă de dedurizat (în litri), care alternează cu ora regenerării şi zilele de 
forţare.
La ora regenerării, dacă au fost epuizaţi litrii programaţi, dedurizatorul de apă porneşte regenerarea.

16.2 CONTROL ELECTRONIC ÎN TIMPUL REGENERĂRII
În timpul regenerării, supapa va afişa ciclul de regenerare în curs şi timpul rămas până la finalizarea 
regenerării. 
După finalizarea tuturor ciclurilor de regenerare, supapa se repoziţionează automat în poziţia de 
operare.
Regenerarea are loc în echicurent, adică de sus în jos.

  
16.3 FUNCŢIONAREA ÎN MODUL PROGRAMARE
Modul programare poate fi accesat chiar şi când supapa este în funcţiune.
În timpul modului programare, supapa funcţionează normal, înregistrând toate informaţiile.
Programul supapei este înregistrat într-o memorie care poate fi ştearsă.

16.4 FUNCŢIONAREA ÎN LIPSA ALIMENTĂRII ELECTRICE
Într-un interval mai mic de 72 de ore în care nu există alimentare electrică, sistemul reporneşte 
automat la restabilirea curentului.
Dacă alimentarea electrică este întreruptă mai mult de 72 de ore, va fi necesară reprogramarea 
orei din zi şi a zilei săptămânii.
Pe perioada în care curentul electric este întrerupt, partea electronică nu va funcţiona şi toate 
operaţiunile, începând cu regenerarea, vor fi întârziate.
După restabilirea curentului electric, partea electronică va restabili toate informaţiile exact cum 
erau imediat înainte de întreruperea curentului electric; va fi necesar să se restabilească ora din 
zi în cazul în care este afişată intermitent.

Pornirea are la bază două proceduri, programarea electronică şi punerea în funcţiune a instalaţiei 
hidraulice. Înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei hidraulice, va fi necesar să se efectueze 
programarea electronică menţinând închise supapele de închidere ale dedurizatorului de apă.

ATENŢIE – Înainte de a porni sistemul, verificaţi ca toate conexiunile hidraulice şi
electrice să fie conectate

•	 Nu alimentaţi aparatul cu electricitate, menţineţi închise cele două supape de intrare şi ieşire, 
deschideţi supapa de deviere pentru a nu întrerupe alimentarea cu apă la utilităţi în timpul 
testării.

•	 Dacă dispuneţi de supapa de deviere furnizată opţional, va trebui să poziţionaţi cele două 
mânere orientate spre interior.

•	 Deschideţi un robinet al apei reci şi lăsaţi apa să curgă timp de câteva minute, astfel încât să 
eliminaţi resturile de prelucrare rămase în tuburi.

•	 Închideţi supapa de deviere şi deschideţi parţial supapa de intrare şi lăsaţi să curgă apa încet 
până la umplerea aparatului; deschideţi supapa de ieşire şi un robinet de apă rece şi purjaţi 
aerul din cilindru.

•	 Conectaţi aparatul la alimentarea electrică. Supapa trece automat în poziţia de funcţionare şi 
pe ecran sunt afişate în mod alternant: ora din zi, capacitatea şi capacitatea ciclică reziduală.

•	 Apăsând tasta “DREAPTA” timp de aproximativ 5 secunde, supapa va trece în faza cu textul 
BW (spălare inversă). 

•	 Apăsând tasta “DREAPTA” supapa va trece în faza cu textul BD (injecţie apă sărată şi clătire 
lentă). 

•	 Apăsând tasta “DREAPTA” supapa va trece în faza cu textul RR (clătire rapidă). 
•	 Apăsând tasta “DREAPTA” supapa va trece în faza cu textul BF (trimitere apă la sare).

Lăsaţi în această poziţie până la finalizarea trimiterii apei la sare, apoi umpleţi cu sarea potrivită 
pentru regenerarea dedurizatoarelor de apă.

După finalizarea trimiterii apei la sare şi după ce aţi umplut rezervorul cu sare, porniţi o regenerare 
manuală conform descrierii de la paragraful 18.
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18. RIGENERAZIONE MANUALE 
 
 

 
Premere il tasto per 5 secondi ed inizierà immediatamente una rigenerazione.                             

Durante lo spostamento alla fase, in questo caso controlavaggio, viene visualizzato GO TO e la sigla della 
fase BW, una volta raggiunta la fase vengono visualizzati i minuti rimanenti. 

19. MESSA IN FUNZIONE IDRAULICA 

- Non dare corrente all’apparecchio, mantenere chiuse le due valvole di entrata e di uscita, aprire la 
valvola di by-pass per non interrompere l’erogazione d’acqua ai servizi durante il collaudo. 
Se si dispone della valvola di by-pass data come optional, occorre posizionare le due manopole rivolte 
verso l’interno. 

 
- Aprire un rubinetto dell’acqua fredda e lasciare scorrere l’acqua per qualche minuto in modo da espellere 

eventuali residui di lavorazione rimasti nelle tubazioni. 
 
- Chiudere la valvola di by-pass ed aprire parzialmente la valvola d’entrata e lasciare fluire lentamente 

l’acqua fino al riempimento dell’apparecchio, aprire la valvola d’uscita ed un rubinetto dell’acqua fredda e 
spurgare l’aria dalla bombola. 

 
- Collegare elettricamente l’apparecchio. La valvola si posiziona automaticamente in servizio ed il display 

visualizza alternativamente: l’ora del giorno, la portata e la capacità ciclica residua. 
 
- Premere il tasto      per circa 5 secondi e la valvola si porterà nella fase con  la scritta BW 

(controlavaggio),  
 
- Premere il tasto        e la valvola si porterà nella fase con la scritta BD (iniezione salamoia e risciacquo 

lento).  
 
- Premere il tasto          e la valvola si porterà nella fase con la scritta RR (risciacquo rapido).  
 
- Premere il tasto         e la valvola si porterà nella fase con la scritta BF (mandata acqua al sale). 
 
Lasciare in questa posizione fino al termine della mandata acqua al sale, quindi riempire di sale adatto per la 
rigenerazione degli addolcitori. 
 
Terminata la fase di mandata acqua al sale e riempito di sale il tino procedere ad una rigenerazione  
manuale come descritto al paragrafo 18. 
 
 
 

Apăsând tasta timp de 5 secunde, va începe imediat o regenerare.                            

În timpul schimbării fazei, în acest caz spălare inversă, se va afişa GO TO şi sigla fazei BW, iar 
după ce se atinge faza se vor afişa minutele rămase.

Pregătit pentru spălare inversă Spălare inversă/ 10 minute rămase
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20. Funcţionarea supapei de deviere cu sistem de 
amestecare

21. Întreţinere

Pentru apa destinată consumului uman, se recomandă o valoare de duritate reziduală de 6 ÷ 8 
°Fr. Duritatea reziduală se obţine amestecând apă brută cu apă tratată prin intermediul sistemului 
specific de amestecare cu care este dotată supapa

Cu ajutorul unui dispozitiv de testare, preluaţi o mostră de apă dedurizată din aval de dedurizatorul 
de apă şi verificaţi duritatea. Duritatea reziduală dorită se obţine cu ajutorul butonului rotativ de 
reglare specific:
- Rotind în sens orar, duritatea reziduală creşte.
- Rotind în sens antiorar, duritatea reziduală este redusă.

Cu ajutorul unui dispozitiv de testare, preluaţi o mostră de apă dedurizată din aval de dedurizatorul 
de apă şi verificaţi duritatea.
După cum se ştie, procesul de dedurizare are loc prin intermediul răşinilor schimbătoare de ioni, 
care dispun de proprietăţi de captură a ionilor de calciu şi magneziu ce intră în compoziţia durităţii 
apei şi de a elibera ioni de sodiu.
Sodiul admis trebuie să aibă o valoare maximă de 200 mg/l, conform prevederilor D.L. 21/2001, 
referitor la calitatea apei destinate consumului uman.
Dedurizarea prin schimb de ioni are ca rezultat creşterea concentraţiei de sodiu proporţional cu 
duritatea la schimb; pentru fiecare grad francez de schimb, conţinutul de sodiu creşte cu 4,6 mg/l.

(Duritatea apei la intrare– Duritatea apei la ieşire) x 4,6 mg/l = Creşterea concentraţiei de sodiu

Exemplu: 35 °Fr – 8 °Fr = 27 °Fr

27 °Fr x 4,6 mg/l = 124,2 mg/l de sodiu adăugate în apă după tratamentul de dedurizare.

ATENŢIE – Verificaţi periodic valoarea durităţii reziduale şi, dacă este necesar, 
reglaţi utilizând butonul rotativ de calibrare. Verificaţi conţinutul de sare din 
rezervorul de saramură şi, dacă este necesar, completaţi cu sare.

ATENŢIE – Conform prevederilor D.M. 25/12, aparatul necesită întreţinere regulată. 
Utilizarea pieselor de schimb şi produselor neoriginale va anula automat orice 
formă de garanţie.

ATENŢIE – Toate operaţiunile de întreţinere, atât cele ordinare cât şi cele speciale, 
trebuie să fie efectuate întrerupând alimentarea electrică şi hidraulică.
Toate operaţiunile trebuie efectuate după ce au fost citite prevederile de siguranţă
enumerate în acest manual.

ATENŢIE – Anumite cazuri prezentate în paginile următoare pot fi rezolvate de 
utilizator, în orice caz vă recomandăm ca acestea să fie efectuate de personal 
calificat.

ATENŢIE – Pentru a menţine eficienţa aparatului, asiguraţi efectuarea unei 
verificări de către un tehnician la fiecare şase luni, dacă este posibil, şi, în orice 
caz, o întreţinere generală cel puţin o dată pe an.
Anumite condiţii de utilizare (tipul apei, presiunea de operare etc.) pot impune 
operaţiuni de întreţinere mai frecvente.
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20. FUNZIONAMENTO DELLA VALVOLA BY-PASS CON MISCELATORE 

Per le acque destinate al consumo umano si consiglia un valore di durezza residuo di 6 ÷ 8 °Fr. La durezza 
residua si ottiene miscelando acqua grezza con acqua addolcita tramite l’apposito miscelatore di cui la 
valvola di by-pass è dotata.   

 
Prelevare a valle dell’addolcitore un campione d’acqua addolcita e con l’apposito test controllare la durezza. 
La durezza residua desiderata si ottiene tramite l’apposito pomello di regolazione: 

- Ruotando in senso orario si aumenta la durezza residua. 
- Ruotando in senso antiorario si diminuisce la durezza residua. 

Prelevare a valle dell’addolcitore un campione d’acqua addolcita e con l’apposito test controllare la durezza. 
 
Come è noto il processo di addolcimento viene effettuato per mezzo di resine scambiatrici di ioni, le quali 
hanno la proprietà di catturare gli ioni di Calcio e di Magnesio, che costituiscono la durezza dell’acqua, e di 
cedere lo ione Sodio. 
 
Il Sodio ammesso deve avere un valore massimo di 200 mg/l come previsto dal D.L. 21/2001, relativo alla 
qualità dell’acqua destinata al consumo umano. 
L’addolcimento a scambio ionico fa aumentare la concentrazione di sodio proporzionalmente alla durezza 
scambiata, ogni grado francese scambiato il contenuto di sodio aumenta di 4,6 mg/l. 
 
(Durezza dell’acqua in ingresso – Durezza dell’acqua in uscita) x 4,6 mg/l = Aumento concentrazione sodio 
 
Esempio: 35 °Fr – 8 °Fr = 27 °Fr 
 
27 °Fr x 4,6 mg/l = 124,2 mg/l di sodio aggiunti all’acqua dopo il trattamento di addolcimento. 

   
 ATTENZIONE – Controllare periodicamente il valore della durezza residua ed eventualmente  

tarare il pomello di regolazione. Verificare il contenuto di sale nel serbatoio della salamoia ed 
all’occorrenza provvedere al reintegro del sale. 

     
   

Intrare
Supapă de deviere cu 
sistem de amestecare Poziţie supapă 

de deviere     

Procent amestec apă
Apă amestecată/apă ieşită
 = 0~23%

Intrare

Ieșire

Ieșire

Acest aparat necesită întreţinere periodică regulată cu scopul de a garanta cerinţele de 
potabilitate a apei tratate şi întreţinerea îmbunătăţirilor, aşa cum au fost declarate de 
producător.

Este obligatoriu să efectuaţi programul de întreţinere din acest manual. Vă recomandăm să 
stipulaţi un contract de asistenţă programată cu un Centru de-al nostru autorizat de asistenţă 
tehnică din regiunea dvs. Intervenţiile vor fi notate pe paginile specifice ale acestui manual.

În orice caz, pe lângă controalele care pot fi efectuate cu uşurinţă de utilizator, fiecare instalaţie 
necesită întreţinere efectuată de tehnicieni specializaţi la intervale regulate, cu scopul de a 
asigura funcţionarea fără inconveniente; în acest scop, vă recomandăm să stipulaţi un contract 
de întreţinere.
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22. Defecţiuni de funcţionare
Problema Cauza Remediere
1. Statia nu 
regenereaza

A. Alimentarea electrica 
a vanei este intrerupta               
B. Programatorul nu 
functioneaza corect                                              
C. Motor defect                           
D. Programatorul este setat 
gresit

A. Asigurati-va ca este conectata la energia 
electrica (verificati siguranta, comutatorul, 
stecherul) 
B. Inlocuiti programatorul                    
C. Inlocuiti motorul                             
D. Verificati programarea  și reporniti dacă 
este necesar    

2. Apa 
nu este 
dedurizata

A. Robinetul de by-
pass este deschis                                           
B. Lipsa sare in rezervor           
C. Filtre sau injector infundate                                      
D. Cantitate de 
apa insuficienta in 
rezervorul de saramura                                        
E. Duritatea apei calde             
F. Pierderi din tubul de 
protectie al plutitorului          
G. Supapa de scurgere 
interna  
H. Contor blocat sau defect       
I. Cablul contorului defect 
și deconectat sau nu este 
complet introdus în contor     
J. Programare gresita

A. Inchideti robinetul de by-pass   
B. Se adaugă sare și se menține nivelul 
în rezervor  deasupra nivelului apei                                        
C.Inlocuiti injectorul sau filtrul       
D.  Verificati timpul de umplere al rezervorului 
și curățați linia de aspiratie saramura                                                  
E. Spălati în mod repetat rezervorul de apă 
caldă                     
F. Asigurați-vă că tubul de protectie nu este 
rupt . Verificați o-ring-ul și tubul de protectie                                  
G. Inlocuiti garniturile,  distantierele si/sau 
pistonul                                           
H. Indepartati impuritatile din contor sau 
inlocuiti-l                            
I. Verificati racordarea cablului la vana si la 
contor                                     
J. Reprogramati vana setand tipul corect de 
regenerare, duritatea apei brute, capacitatea 
ciclica sau dimensiunea injectorului

3. Instalatia 
consuma 
prea multa 
sare

A. Setari gresite ale 
consumului de sare                   
B. Cantitate prea mare de 
apa in rezervorul de saramura       
C. Intrarea in vana infundata 
din cauza impuritatilor 
provenite de pe tevi 
(conducte)

A. Verificati consumul de sare si setarile                                                      
B. Vezi problema 7                                
C. Verificati programarile si reporniti statia 
daca este necesar

4. Pierdere de 
presiune

A. Formarea de fier pe linia 
dedurizatorului                           
B. Formarea de 
fier in instalatie                                        
C.Intrarea in vana opturata 
datorita materialelor provenite 
de pe conducte

A. Curatati furtunele statiei de dedurizare                                              
B. Curatati robinetul de umplere si adaugati 
aditiv in patul de rasina, mariti frecventa 
regenerarilor        
C. Scoateți pistonul și curățați supapa

5. Pierderi 
de rasina 
pe teava de 
evacuare

A. Prezenta aerului in 
instalatie                                        
B. Teava de evacuare de 
diametru prea mare

A. Asigurati-va ca instalatia are o evacuare 
corecta si verificati sa nu fie deteriorata                                         
B. Asigurati-va ca teava de evacuare este 
dimensionata corect

6.Prezenta 
fierului in apa 
tratata

A. Patul de rasina epuizat         
B. Continut de fier peste limita 
recomandata

A. Verificati spalarea inversa, aspiratia si 
umplerea rezervorului  
B. Adaugati un deferizator in instalatie

7. Cantitate 
excesiva 
de apa in 
rezervorul de 
saramura

A. Linia de saramură 
înfundata                                       
B. Ruperea vanei 
de saramură                                            
C. Programare gresita

A. Curatati linia de de saramura     
B. Inlocuiti vana de saramura            
C. Verificati programarea si reprogramati daca 
este necesar

8. Apa 
sarata la 
consumatori

A.Injector infundat/astupat                           
B. Programatorul  nu 
functioneaza corect                                                 
C. Impuritati in 
vana de saramura                                           
D. Impuritati pe linia de 
aspirare saramura                         
E. Presiunea de 
retea prea scazuta                                                   
F. Programare gresita

A. Curatarea injectorului si inlocuirea filtrului                               
B. Inlocuire programatorului                                 
C. Curatati sau inlocuiti vana de saramura                                                  
D. Curatati linia de aspiratie saramura                                                   
E. Mariti presiunea                                
F. Verificati programarea si reprogramati daca 
este necesar

9. Statia de 
dedurizare 
nu aspira 
saramura 

A. Sistemul de control al 
fluxului este infundat/astupat                              
B. Injectorul infundat/astupat                           
C. Filtrul injectorului 
este infundat                                             
D. Presiunea de 
retea prea mica                                                 
E. Pierderi interioare in 
vana   F. Programare gresita                   
G. Programatorul nu 
functioneaza corect

A. Curatati sistemul de control al fluxului                                                     
B. Curatati  sau inlocuiti  injectorul                         
C. Inlocuiti filtrul                                  
D. Mariti presiunea din retea 
(trebuie să fie de cel puțin 2 bar)                                                                                                              
E. Inlocuiti garniturile si/sau pistonul                                                    
F. Verificati programarea si reprogramati daca 
este necesar                
G. Inlocuiti programatorul

10. Vana 
ramane 
mereu in faza 
de regenerare

A. Programatorul nu 
functioneaza corect                       
B. Microswitch sau 
bloc cabluri defect                                
C. Functionare defectuoasa 
came

A. Inlocuiti programatorul                
B. Inlocuiti blocul de cabluri             
C. Inlocuiti cama sau reinstalati-o

11. Curge 
continuu apa 
la evacuare

A. Impuritati prezente in vana                                                
B. Pierderi interne                        
C. Supapa blocata in 
pozitia aspirare saramura 
sau de spalare inversa                               
D. Motor blocat                              
E. Programatorul nu 
functioneaza corect

A. Scoateți pistonul pentru verrificare, curatati 
de impuritati si verificati vana in ciclul de 
regenerare                                               
B. Inlocuiti garniturile si/sau pistonul                                                     
C. Se înlocuiește pistonul, garniturile și distanț
ierele                                       
D. Inlocuiti motorul si verificati daca 
dinții angrenajelor sunt în stare bună                                                
E. Inlocuiti programatorul    
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23. Scoaterea din funcţiune – eliminare

24. Instrucţiuni pentru situaţii de urgenţă

Când decideţi să nu mai utilizaţi aparatul sau să îl înlocuiţi cu altul, va trebui să îl dezafectaţi şi 
să scoateţi din funcţiune; astfel, trebuie să se asigure piesele acestuia care pot constitui pericol 
sunt inofensive.

Materialele din care este compus ambalajul sunt reciclabile şi trebuie eliminate în recipientele 
potrivite, conform directivelor referitoare la materialele reciclabile.

În caz de incendiu, utilizaţi exclusiv extinctoare cu pulbere conforme cu legislaţia în vigoare.

NU UTILIZAŢI EXTINCTOARE CU LICHID.

În caz de incendiu, aveţi grijă la gazele de combustie (fibre de sticlă, plastic, instalaţia electrică).

Fiind compus din mai multe materiale, în caz de casare, aparatul trebuie predat 
direct unui centru de recoltare; nu-l aruncaţi la coşurile de gunoi obişnuite.

Materialele din care este compus aparatul şi care sunt supuse colectării        
diferenţiate sunt următoarele:

 - Polietilenă
 - Cauciuc
 - Fibră de sticlă
 - Plastic
 - Conductorii instalaţiei electrice
 - Răşini schimbătoare de ioni

Toate aceste operaţiuni, precum şi eliminarea finală trebuie să fie efectuate respectând prevederile 
legale în vigoare şi contribuind la protejarea mediului.

25. Piese de schimb
Programator
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27. PARTI DI RICAMBIO 

Programmatore 
 

 

1.	 Șurub
2.	 Clemă
3.	 Tijă
4.	 Tijă principală
5.	 Roată dințată transmisie
6.	 Arc
7.	 Roată dințată intermediara
8.	 Roată dințată conducatoare
9.	 Comutator
10.	Suport motor
11.	Șurub
12.	Motor
13.	Șurub

14.	Conector cabluri
15.	Șurub
16.	Garnitură
17.	Cama
18.	Garnitură
19.	Rulment
20.	Sistem acționare
21.	Ansamblu circuit primar
22.	Cutie frontală
23.	Transformator
24.	Ansamblu conectare
25.	Panou frontal
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Corpul supapei Corpul supapei
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Corpo valvola 

1.	 Inel siguranță
2.	 Șaibă
3.	 Arc
4.	 Ghidaj
5.	 Saiba vană
6.	 O-ring
7.	 O-ring vană saramura
8.	 Scaun vană saramura
9.	 Corp injector
10.	Orificiu intrare injector
11.	Filtru injector
12.	O-ring injector
13.	Capac injector
14.	Șurub
15.	Bucșă de fixare
16.	 Inel etanșare
17.	O-ring BLFC
18.	Piulița de oprire
19.	Buton oprire BLFC
20.	O-ring BLFC
21.	O-ring cot drenare
22.	O-ring adaptor
23.	O-ring
24.	Buclă de cuplaj
25.	Șurub
26.	Clamă
27.	Corp vană
28.	Etanșare
29.	Distanțier
30.	Port piston
31.	O-ring de fixare
32.	Șurub
33.	Șaibă de etanșare
34.	Ansamblu de antrenare
35.	Bolț
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Contor apă Supapă de siguranţă, rezervor de apă sărată
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Contatore 
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SAFETY BRINE VALVE AND BRINE WELL – VALVOLA DI SICUREZZA E POZZETTO SALAMOIA 

 

ITEM No. Q.TY CODE DESCRIPTION 
 

DESCRIZIONE 
 

4 
 

1 
 

8000301 Brine well (mod. 8) Pozzetto salamoia (mod, 8) 
8000302 Brine well (mod. 15-20-28) Pozzetto salamoia (mod. 15-20-28) 

5 1 8000409 Overflow set ½” Kit troppo pieno ½” 
6 1 FL 18168 Air check A500 Pescante salmoia A500 
7 1 FL 60068 Float  Galleggiante 
8 1 FL 60014 SBV 2310 SBV 2310 
9 1 8000315 Cap brine well dia. 100 mm Tappo pozzetto dia. 100 mm 

10 1 FL 19805 Plastic nut Dado in plastica 
11 1 8000412 SBV 2310 assembly  SBV 2310 assemblata  

 

SUPAPĂ DE SIGURANŢĂ ŞI REZERVOR APĂ SĂRATĂ
ARTICOL Nr. CANT. COD DESCRIERE

4 1
8000301 Rezervor apă sărată (mod. 8)
8000302 Rezervor apă sărată (mod. 15-20-28)

5 1 8000409 Kit preaplin ½”
6 1 FL 18168 Tub cufundat apă sărată A500
7 1 FL 60068 Flotor
8 1 FL 60014 SBV 2310
9 1 8000315 Dop rezervor dia. 100 mm

10 1 FL 19805 Piuliţă din plastic
11 1 8000412 SBV 2310 asamblată 

1.	 Ansamblu prindere
2.	 Șurub
3.	 Dispozitiv debit
4.	 O-ring
5.	 Corp contor
6.	 Clemă de prindere
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FERROLI S.p.A. își declină orice responsabilitate pentru posibilele inexactități conținute în 
prezentul manual, dacă acestea se datorează unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezervăm 
dreptul de a aduce produselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesară sau utilă, fără a 
prejudicia caracteristicile esențiale.


