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100% sănătos pentru tine
Microorganismele din apă pot cauza grave probleme de 
sănătate. Iar cu sănătatea, ştii bine, nu este de glumit. Ce 
poţi face? Montează-ţi un rezervor aquaPUR unicul 
rezervor care păstrează potabilitatea apei folosind ionii 
de argint.

aquaPUR® este un sistem POE (point of entry) de stocare a 
apei la intrarea în locuinţă, care foloseşte un sistem de filtrare 
pentru asigurarea unui grad ridicat de filtrare al apei,
tehnologia cu argint activ, dezvoltată de Valrom, patent RO 
119784 - care împiedică apariţia microflorei în rezervorul de 
stocare. Sistemul necesită operaţii minime de mentenanţă şi 
poate oferi o apă sigură şi curată, pentru perioade 
îndelungate.

Cum funcţionează aquaPUR®? aquaPUR® a fost proiectat 
pentru asigurarea necesarului de apă potabilă pentru întreaga 
familie, în condiţii de siguranţă. Pentru aceasta, rezervorul de 
stocare cu o construcţie multistrat şi cu protecţie 
antimicrobiană pe bază de Ag activ a fost completat cu 
sisteme de filtrare. 

Introducere

Descriere

 Eşti

apă

Info
Capacitatea argintului de a inhiba dezvoltarea 

microorganismelor este cunoscută din antichitate, fiind 

folosit pentru păstrarea în siguranţă a apei potabile. 

Astăzi, aplicaţiile se extind în domenii dintre cele mai 

diverse, cum ar fi: obiecte de uz casnic, igienă personală, 

ambalaje alimentare, confecţii, medicină etc., pentru

a conferi caracteristici bactericide.

perete triplu strat

kit de racordare
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Concentraţie bacterii

24 ore 48 ore

aquaPUR

martor

Agentul activ este un amestec de compuşi anorganici 
pe bază de Ag+, introdus în masa de material. În prezenţa 
apei, ionii de argint sunt eliberaţi lent şi inhibă dezvoltarea 
microorganismelor, interferând cu mecanismele celulare 
responsabile de multiplicare.

Tehnologia cu Ag activ prezintă un dublu efect: inhibă 

dezvoltarea microoganismelor pe suprafaţa rezervorului şi 

păstrează potabilitatea mediului depozitat. Acţiunea se 

extinde asupra unei game foarte largi de microorganisme 

peste 25 de clase de bacterii, alge, ciuperci, mucegaiuri etc.

Studiile de laborator efectuate împreună cu instituţii de 

renume (Institutul Cantacuzino, Bucureşti; Hygiene 

Institut des Ruhrgebiets Trink und Badewasserhygiene, 

Gelsenkirchen, Germania, Industrial Microbiological 

Services LTD, Stafford, Anglia) au demonstrat că, în 

primele 24 ore de la contact, aquaPUR® asigură 

reducerea cu cca. 99,5% a culturilor de Staphylococcus 

Aureus, Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia Coli şi 

Legionella Pneumophila.

Soluţia inovatoare VALROM pentru

alimentarea cu apã sãnãtoasã!
Mecanismul de acţiune este următorul:

stratul activ este expus mediului de imersie la interfaţa cu

lichidul;

ionii de Ag+ difuzează în mediul de imersie;

gradientul de concentrate creşte şi se stabileşte echilibrul 

la un nivel de cca. 2 - 3 ppm (părţi per milion);

durata de timp în care se ajunge la concentraţia de 

echilibru este de cca. 24 - 48 ore, în funcţie de cantitatea 

de lichid;

ionii de Ag+ interferează cu mecanismul de reproducere

a microorganismelor, inhibând dezvoltarea acestora;

 ionii de Ag+ sunt eliberaţi pe măsură ce se consumă.

Acest mecanism permite ca, pe termen lung, aquaPUR®

să menţină potabilitatea apei.

1. Rezervor aquaPur (300, 500 sau 750 l) + capac

2. Filtru mecanic;

3. Nanofiltru

- suport filtre din oţel inoxidabil

- cheie filtre (Spanner)

4. Plutitor mecanic

Componentele aquaPUR sistem de

filtrare, stocare şi pompare
8

5. Sistem de pompare

- electropompă

submersibilă cu dispozitiv

electronic pentru comandă

pompe 5.1(încorporat/separat)

6. Sistem de comandă şi control

- senzor de nivel

- senzor de preaplin

7. Sistem de preaplin

- ţeavă PPR Ø 32

- clapetă de reţinere verticală

8. Suport inox rezervor (opţional).
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1

Rezervor aquaPUR

Sistem aquaPUR FSP

Prezintă o construcţie dublu-strat înglobând 
tehnologia aquaPUR® cu argint activ:

strat exterior din polietilenă, cu rezistenţă mecanică

 excelentă;

strat interior din polietilenă, conţinând compuşi

anorganici  cu argint activ, având caracteristici

antimicrobiene.

Inhibă dezvoltarea microorganismelor şi menţine 

potabilitatea apei. Tehnologia aquaPUR®foloseşte un 

amestec de compuşi anorganici pe bază de argint, introdus în 

stratul interior. Acesta eliberează ioni Ag+ în mediul depozitat, 

inhibând dezvoltarea microorganismelor (bacterii, alge, ciuperci, 

mucegaiuri etc.). Efectul este dublu: împiedică dezvoltarea 

acestora pe suprafaţa rezervorului şi menţine potabilitatea apei 

pe termen lung.

Nu modifică calităţile organoleptice. Tehnologia 

aquaPUR® nu modifică chimic sau biologic produsul depozitat. 

Acesta îşi păstrează gustul şi mirosul nealterate. 

Non-toxic, non-iritant şi non-alergic. Concentraţia de 

agenţi activi este extrem de mică, de cca. 2 - 3 ppm (părţi per 

milion). Fiind de natură anorganică, nu este toxic pentru 

organism, nu produce iritaţii şi nu declanşează reacţii alergice. 

Nu este toxic pentru mediul înconjurător.

Construcţie compactă, monobloc

Produs etanş, din polietilenă de cea mai bună calitate, 

fără îmbinări sau suduri.

Uşor de manipulat şi de montat.

Masă mică, poate fi manipulat de 1-2 persoane.

Uşor de aşezat şi de montat în cadrul instalaţiei de apă 

potabilă existentă.

Volume şi geometrii variate. Disponibil în 3 variante, cu 

volume de 300, 500 şi 750 litri.

Gata de utilizare. Dispune de elementele de conectare 

incluse din faza de fabricaţie, asigurând etanşeitatea şi siguranţa 

în utilizare. Celelalte componente ale sistemului sunt livrate pre-

asamblate, gata de montajul final.

Costuri minime de funcţionare. Nu are nevoie de operaţii 

de curăţare uzuale pentru alte tipuri de rezervoare.

Reciclabil. Produs din polietilenă virgină, putând fi reciclat la 

sfârşitul duratei de viaţă.

Rezervorul aquaPUR

Capacitate Cod

300 l

500 l

750 l

49550300000

49550500000

49550750000

Capacitate Cod

300 l

500 l

750 l

49530300000

49530500000

49530750000

Caracteristici tehnice

Filtru mecanic cu cartuş 

de unicã folosinţã 5 µm

Geometrie rezervoare

Filtrul mecanic filtrează particulele aflate în suspensie în apă 
(nisip, rugină, pulberi fine), până la o dimensiune de cca.

(5 µm) reducând turbiditatea. Este format dintr-un suport şi un 
cartuş din fir polipropilenă, înfăşurat (tip mosor), pentru apă.

Durata estimată de viaţă este de 3-6 luni, depinzând de 

cantitatea şi calitatea apei care trece prin filtru (un filtru 

"murdar" este un filtru de culoare neagră).

Caracteristici tehnice rezervoare

UM 300 litri 500 litri 750 litri

Lungime mm 600 600 680

Lăţime mm 600 600 680

Înălţime mm 960 1600 1800

Volum total litri 320 550 750

Volum util, (aprox.) litri 250 500 700

Masă, (aprox.) kg  18 22 30

2
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Caracteristici tehnice filtru mecanic

3

4

Carcasă filtru unică folosinţă 5µm

Înălţime 315

Diametru 120

Presiune maximă 8

Temperatură minimă 2

Temperatură maximă 40-50

Intrare / ieşire 1''

Cartuş filtrare unică folosinţă 5µm

Grad filtrare

Înălţime 250

Ø interior 27

Ø exterior 70

Debit optim 1.000

Mediu filtrant polipropilenă

mm

mm

bar

°C

°C

5µm 

mm

mm

mm

l/oră

Este un filtru cu proprietăţi electrocinetice - mecanismul de 
filtrare fiind adsorbţie şi/sau sedimentare care reţine particule 
sub 1 µm , de ex.: viruşi, bacterii, diverse substanţe coloidale şi 
metale (Fe, Al, Cu şi Pb) dizolvate în apă.

Nanoalumina – AlO(OH)

Fibre cu dimensiuni de  Ø x L =  2 x 250 nm,

Pierderi de presiune mici 

Potenţial electrocinetic / zeta > 50mV în apă la pH 7.2
2Suprafaţa 500m /g  

Apă pH 5÷9 

Caracteristici tehnice nanofiltru

Această componentă este folosită numai în situaţiile în care 
alimentarea sistemului se face din reţelele de alimentare cu 
apă potabilă. Închide şi deschide alimentarea, în funcţie de

nivelul de apă din bazin.

Caracteristici tehnice. Caracteristica principală este viteza 

de intervenţie asupra sistemului, la trecerea de la închis la deschis 

şi reciproc, într-un timp foarte scurt. Datorită mecanismului de 

închidere servocomandat, un singur plutitor este suficient pentru 

orice diametru al tubului de alimentare. iar forţa de închidere 

creşte odată cu presiunea din tubul de alimentare.

Plutitorul mecanic prezintă marcaj de conformitate CE.

Nanofiltrul

Plutitor mecanic

Plutitor mecanic

Conectare 1'' Gaz

Evacuare  Ø 25 mm

Dimensiuni 350 x 150 x 70

Material confecţionare policarbonat

Temperatură de funcţionare 0 ÷ +50 °C

Mod de lucru continuu

Presiune de lucru 0,2 ÷ 6 bar

Presiune maximă 15 bar

Material PC-ABS

Pre-echipare filtru mecanic intrare

mm

INFO
Caracteristici tehnice plutitor mecanic

5 Sisteme de pompare
Sistem de pompare pentru aquaPUR 300 şi 500

Acest sistem este format din electropompa submersibilă cu 

dispozitivul electronic de comandă încorporat, care menţine 

presiunea în sistem. 

Pompa este de tip submersibil. Sistemul de menţinere a presiunii 

este complet automatizat şi are încorporat sistemul ,,hidrofor". 

Este setat, implicit, să pornească pompa din rezervor, când 

presiunea din instalaţie a ajuns la 1,5 bar şi opreşte pompa, când 

consumul de apă este întrerupt.

Caracteristici tehnice electropompă submersibilă

ACUA 5 35. Recomandată pentru pomparea apei curate, în 
domeniul casnic. Acest tip de electropompă prezintă 
performanţe excelente, zgomot redus în funcţionare, este 
fiabilă, robustă şi uşor de instalat. 
Execuţie şi norme de siguranţă:

EN 60 335-1;
EN 60034-1;
IEC 335-1;
IEC34-1;
CEI61-150;
CEI 2-3.

Electropompa prezintă marcaj de conformitate CE.

Electropompă submersibilă ACUA 5 35

Carcasă exterioară şi

carcasă motor oţel-inox AISI 304

Turbine şi difuzori tehnopolimer

Diafragme oţel-inox AISI 304

dotate cu inele contra uzurii

Ax arbore motor oţel-inox

Presetupă dublă carbură de siliciu - NBR

Şuruburi şi filtru oţel-inox AISI 304

Motor submersibil asincron cu 2 poli

Alimentare monofazat 230 V / 50 Hz

Clasă de izolaţie F

Protecţie IP 68

Putere 0,95 kW

Debit maxim   

protecţie termică

Consum de curent 2,8 Amp

65 l / min

Presiune maximă 32 mCA

Diametru pompă 123mm

Carcasă nanofiltru

Înălţime 315

Diametru 120

Presiune maximă 8

Temperatură minimă 2

Temperatură maximă 50

Intrare / ieşire 1''

mm

mm

bar

°C

°C
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Q [l/min.] 10 20 30 40 60

Hp [m] 32 30 27 22 10

Caracteristici tehnice dispozitiv

electronic de comandă

INFO 

Destinat automatizării operaţiilor de pornire / oprire ale 
electropompei - opreşte electropompa, când nu există consum 
de apă. În cazul în care lipseşte apa în rezervor, dispozitivul 
opreşte pompa şi intră în avarie, prevenind defectarea pompei 
la mersul în gol. Mai mult, datorită unui temporizator 
încorporat, dispozitivul porneşte electropompa automat, 
verificând existenţa apei în rezervor. Este prevăzut cu 
manometrul care indică valoarea presiunii la pornirea pompei 
şi presiunea din instalaţie.

Elemente componente ale dispozitivului electronic de 
comandă:

1. Tasta RESET

2. Indicator alarmă lipsă apă

3. Indicator prezenţă tensiune

4. Conexiune motor pompă

5. Şurub reglare presiune operare

6. Conexiune filet exterior 1" Gaz

7. Alimentare electrică dispozitiv

8. Conexiune filet exterior 1" Gaz

9. Manometru indicator presiune

Sistem de pompare pentru aquaPUR 750

 Electropompa submersibilă  DIVERTRON 1000
- Sistem electronic de comandă încorporat;
- Operaţiile pornire / oprire şi protecţie în cazul lipsei

apei;
- Clapetă de sens pe evacuare;
- Filtru din inox pe aspiraţie; 
- Tensiune alimentare: 220V/50 Hz;
- Putere maximă P = 900 W; 
- Înălţime maximă Hmax = 36m; 
- Debit maxim Qmax = 95 l/min; 
- Masă 11 kg;
- Dimensiuni gabarit: 15 x 15 x 45, DR 1”.

Electropompa prezintă marcaj de conformitate CE.
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Pe bază de comandă*

Sistem de comandã şi control

Element automatizare sistem

AquaPUR®

IMPORTANT

Utilizat pentru asigurarea necesarului de apă în locuinţă, 

eliminând necesitatea folosirii sistemelor hidrofor. Poate fi 

utilizat şi pentru situaţiile când alimentarea cu apă a rezervorului 

se face de la o altă sursă decât reţeaua naţională de alimentare cu 

apă. Include protecţia elementelor componente ale sistemului şi 

la inundatii.

senzori de nivel - comandă admisia de apă în rezervor;

avertizare schimbare filtre - indică, prin intermediul unor 

semnale acustice şi luminoase, momentul schimbării filtrului;

senzor de preaplin (inundaţie) - sesizează nivelul anormal 

de  apă din rezervor, avertizând acest lucru prin intermediul unor 

semnale acustice şi luminoase;

comandă sistem alimentare rezervor – este utilizată în 

cazul folosirii unei electropompe submersibile sau de suprafaţă; 

se recomandă folosirea unui contactor intermediar 

echivalent cu puterea absorbită de electropompă, pentru 

alimentarea  acestor sisteme.

Funcţionarea corectă a sistemului este indicată 

de aprinderea ledului galben (în funcţiune). Tensiunea de 

alimentare sistem AquaPUR®: 220 V.

Senzorii de nivel şi cel de avarie au lungimile stabilite 

pentru o funcţionare corectă. 

După remedierea oricărui defect aparut, apăsaţi tasta 

RESET. (cca.  6  sec.)

Este un sistem de siguranţă care evacuează apa, în cazul 
defectării plutitorului mecanic şi a nefuncţionării senzorului de 
comandă a sistemului de  alimentare rezervor. 

Format dintr-un tub de PPR cu Ø 32 mm şi o clapetă de reţinere 

verticală. Capătul liber se va racorda la canalizare, prin 

intermediul unei conducte (furtun).

Este o componentă opţională, utilizată pentru a evita contactul 

direct cu pardoseala. Recomandat pentru spaţiile în care se 

execută frecvent curăţarea pardoselii.

 Sistem de preaplin

Suport inox pentru rezervor
(opţional)

Tip L l h Masă       Cod

AquaPUR (mm) (mm) (mm) (kg)

750 700 700 120 15 49150000002

300 , 500 600 600 120 9 49150000003*
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Securitate

Marcare, ambalare

1. La instalarea sistemului, vor fi respectate toate reglementările 

legale în vigoare privind siguranţa în construcţii.

2. Instalarea se va face la reţeaua de alimentare cu apă rece. 

Depăşirea temperaturii maxime de utilizare (40°C) poate 

cauza scoaterea prematură din exploatare.

3. Sistemul a fost proiectat, testat şi asigură rezultate bune în 

exploatare, atâta vreme cât este instalat, pus în funcţiune  şi 

operat, conform instrucţiunilor.

4. Presiunea minimă de intrare a apei, la care sistemul aquaPUR®, 

funcţionează la parametrii normali, este 1,5 bar ± 0,2 iar 

presiunea maximă este de 3,5 bar ± 0,2. Această presiune 

trebuie să fie prezentă la intrarea apei în sistem.

5. Înainte de a monta sistemul aquaPUR®, vă recomandăm să 

consultaţi cartea tehnică şi schema electrică a acestui sistem.

IMPORTANT

Transport şi depozitare

Garanţie

Sistemul a fost proiectat să lucreze la o presiune similară 

celei existente în sistemul de alimentare cu apă rece.

Înainte de orice intervenţie, deconectaţi sistemul de la 

reţeaua electrică şi asiguraţi-vă că instalaţia de alimentare cu 

apă nu este sub presiune.

aquaPUR® NU a fost proiectat şi NU este destinat tratării 

apei provenite din surse contaminate (canalizare sau ape

uzate industriale).

Sistemul poate fi deteriorat, dacă este folosit la temperaturi 

scăzute sau ridicate. NU depăşiţi limitele indicate de utilizare

(4, până la maxim 40°C).

Pentru siguranţa familiei dumneavoastră, vă RECOMANDĂM să 

folosiţi, pe circuitul de alimentare electrică a rezervorului, un 

dispozitiv de protecţie diferenţială la curent rezidual,

cu ID =30mA.

Marcare. Rezervorul este marcat, prin ştanţare, din fabricaţie, cu 

luna şi anul de producţie. Aceasta este plasată pe partea din faţă

a rezervorului, la baza acestuia. Ambalare. Rezervorul este 

ambalat în folie din polietilenă şi cutie din carton. Celelalte 

componente se livrează pre-asamblate, în folie din polietilenă

şi cutie din carton.

Depozitarea se va face în poziţie verticală, în ambalajul original.

Se va evita stivuirea rezervoarelor sau aşezarea de greutăţi peste 

acestea. Toate aceste acţiuni conduc la deformări şi la o reducere

a duratei de utilizare a produsului. La mutarea dintr-un loc în altul, 

se va evita contactul cu suprafeţele care pot zgâria sau deteriora 

produsul. În timpul transportului şi al operaţiilor de încărcare / 

descărcare, este interzisă trântirea sau lovirea, folosind corpuri 

contondente sau ascuţite, deoarece se pot produce defecte care, 

deşi nu sunt vizibile cu ochiul liber, pot scădea durata de utilizare

a produsului.

Rezervorul şi componentele acestuia sunt garantate 24 luni de la 

data achiziţionării, în condiţiile respectării instrucţiunilor de 

utilizare. Garanţia acoperă numai defectele de fabricaţie şi viciile

ascunse, cauzate de către producător. Garanţia nu acoperă 

eventualele deteriorări cauzate de manipularea defectuoasă, 

de montajul incorect sau de nerespectarea instrucţiunilor şi a 

normelor de punere în operă.

Observaţi indicaţiile manometrului din instalaţie. În cazul în 

care apar şocuri de presiune - "lovituri de berbec"- instalaţi un 

sistem de reducere a presiunii, înainte de sistemul de filtrare. 

Temperatura de utilizare nu trebuie să depăşească 40°C. Nu 

folosiţi aquaPUR® pentru instalaţiile de încălzire. Dacă îl 

folosiţi în astfel de aplicaţii, montaţi o supapă de sens, pentru 

a preveni intrarea apei calde. Nu depozitaţi şi nu instalaţi 

sistemul în locuri cu temperaturi scăzute sau ridicate sau expus 

direct radiaţiei solare, deoarece riscati să deterioraţi 

performanţa sistemului, rezultând şi scoaterea prematură din 

exploatare. Nu introduceţi în instalaţie şi nu folosiţi soluţii cu 

PH agresiv (acid sau bazic), deoarece deteriorează carcasa 

filtrelor. Nu folosiţi aer sub presiune sau la presiune scăzută 

(vid), pentru curăţarea filtrelor.

În cazul montării pe un perete:

1. Securizaţi filtrele, folosind suporţii livraţi;

2. Pentru a preveni solicitările în conducte, folosiţi, pentru 

conectare, furtunuri sau conectori flexibili;

3. Folosiţi fitinguri cu filet gaz cilindric; nu recomandăm 

folosirea fitingurilor cu filet conic sau a conductelor filetate;

4. Asiguraţi suficient spaţiu pentru întreţinere şi pentru 

înlocuirea şi curăţarea filtrelor.

Pentru a izola sistemul în timpul operaţiilor de întreţinere, 

recomandăm montarea unui by-pass.

Instrucţiuni de instalare

evitaţi depozitarea altor 
produse pe rezervor

instalaţi rezervorul 
pe o suprafaţă plană

plaja de temperaturi admise

spălaţi rezervorul 
cu apă şi detergent

nu depozitaţi substanţe 
chimice agresive

asiguraţi spaţiu suficient 
pentru instalare

aerisiţi rezervorul 24 h
înainte de instalare

nu loviţi rezervorulasiguraţi pompei conectate 
la rezervor un sprijin rigid
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IMPORTANT!
 

Conectarea la alimentarea sistemului AquaPUR® 750 litri FSP se 

face prin intermediul unui fiting de compresiune cu diametrul

32 mm, iar conectarea la evacuarea sistemului se face prin 

intermediul unui racord cu filet interior 1” gaz. În cazul în care 

alimentarea cu apă a rezervorului se face prin intermediul unei 

electropompe submersibile sau de suprafaţă, pentru a comanda 

pornirea şi oprirea electropompei se impune folosirea unui 

contactor echivalent cu curentul maxim absorbit de 

electropompă (Vezi: Schema de conectare electrică 

electropompă, din cartea tehnică). Releul cu care este dotat 

sistemul AquaPUR® pentru a comanda electropompa  permite 

trecerea unui curent de max. 5A.

1. Sistemul este sigur, din punctul de vedere al 

sănătăţii?

Soluţia bazată pe ionii Ag+ este sigură şi dovedită ca fiind non-
toxică. Foloseşte argint, un metal care apare în natură şi care este 
o alternativă viabilă la produşii chimici de sinteză. Deoarece 
argintul nu este un antibiotic, probabilitatea ca bacteriile să 
dezvolte rezistenţă specifică este scăzută.

Instrucţiuni de exploatare

Întrebări frecvente

Înainte de punerea în funcţiune, asiguraţi-vă că filtrele sunt 

montate etanş, pentru a preveni pierderile de lichid.

Ori de câte ori se înlocuieşte unul dintre cartuşe sau se execută 

operaţiile curente de întreţinere a instalaţiei, carcasele filtrelor 

trebuie curăţate, folosind un burete umed; evitaţi folosirea 

detergenţilor, a solvenţilor, a substanţelor pe bază de alcool sau a 

altor substanţe uzuale de curăţare, deoarece riscaţi să deterioraţi 

suportul. 

Dacă, în timpul operaţiilor de întreţinere, loviţi filtrul, acesta 

trebuie înlocuit. Şocurile mecanice produc microfisuri care nu 

sunt vizibile cu ochiul liber şi care pot cauza scoaterea prematură 

din exploatare.

Dacă nu folosiţi instalaţia mai mult de 7-10 zile, în special în 

timpul anotimpului călduros, la prima utilizare lăsaţi apa să curgă 

cca. 5-10 minute, astfel încât să fie evacuate impurităţile 

acumulate pe instalaţie.

Înlocuirea cartuşelor de filtrare

- Înainte de a înlocui cartuşele opriţi alimentarea cu apă, 

folosind robinetul de izolare sau sistemul de by-pass.

- Deşurubaţi corpul filtrului şi înlocuiţi cartuşul filtrant;

- Înşurubaţi corpul filtrului şi refaceţi etanşeitatea; asiguraţi-vă 

că inelul O (o-ring) este în poziţia corectă şi cartuşul este 

montat corespunzător;

Înlocuiţi cartuşele filtrelor la maxim 6 luni de funcţionare.

IMPORTANT

Utilizarea derivatelor de Ag este avizată de EPA (US Environ-

mental Protection Agency) şi NSF, pentru contact prelungit cu 

alimentele şi este listat de FDA (Food & Drugs Administration), 
pentru domeniul medical şi alimentar. Conţinutul mediu de 
argint este sub 0,1 µg/litru, conform buletinelor de încercare, 
mult sub doza de referinţă admisă de 5 µg/kg corp/zi (conform 
EPA).

2. Cât durează efectul de inhibare a dezvoltării 
microflorei? Efectul este valabil pe toată durata de viaţă a 

produsului, dacă acesta este utilizat în condiţii normale, 
evitându-se abraziunea sau zgârierea. Abraziunea poate 
conduce la deteriorarea stratului interior şi la pierderea calităţii 
acestuia de a inhiba dezvoltarea microflorei.

9. Care este temperatura maximă de utilizare?  
aquaPUR® poate fi utilizat în siguranţă, până la o temperatură 
maximă de 40 °C. Lichidele cu temperaturi care depăşesc această 
valoare, chiar şi pentru timp scurt, pot afecta integritatea 
structurală şi pot creşte probabilitatea deformării sau scoaterii 
timpurii din utilizare.

10. Ce se întâmplă la temperaturi negative? Rezervoarele 
aquaPUR® pot fi folosite până la -40 °C, când tind să devină 
casante. Dacă doriţi să stocaţi un lichid în rezervor, dar stiţi că va 
îngheţa, asiguraţi-vă că aveţi spaţiu suficient pentru expansiune 
(mărirea volumului la îngheţ). În caz de avarie, elementele de 
conectare pot fi uşor înlocuite.

3. Cum se poate curăţa rezervorul? Rezervorul se va spăla 
cu detergenţi alimentari uzuali şi apoi se va usca sau va fi şters cu 
o cârpă moale. Agenţii abrazivi de curăţare se vor evita, pe cât 
posibil.

4. Ce material este folosit la producerea rezervoarelor?

Pentru producerea rezervoarelor aqua PUR®, VALROM foloseşte 
polietilenă de înaltă densitate (HDPE), de cea mai bună calitate 
(material virgin). Aceasta asigură o rezistenţă foarte bună la 
fisurarea generată de acţiunea mediului (ESCR - environmental 
stress cracking resistance).

5. Rezervoarele sunt avizate pentru contactul cu mediile 
alimentare? Da. Toate materiile prime folosite sunt avizate 

pentru contactul prelungit cu apa şi cu mediile lichide 
alimentare. Rezervoarele sunt avizate, ca produs, de către 
Ministerul Sănătăţii. Pentru o copie a acestor avizări, accesaţi 
www.valrom.ro şi/sau www.aqua-pur.ro.

6.    Care este capacitatea sistemului? aquaPUR® este 
disponibil în 3 volume: 300, 500 şi 750 litri. Pentru detalii, 
accesaţi www.aqua-pur.ro.

7. Se poate folosi sistemul aquaPUR® pentru a depozita 
şi alte substanţe? Nu. Rezervoarele din seria aquaPUR® 

au fost proiectate doar pentru depozitarea apei şi a lichidelor 
alimentare, inerte din punct de vedere chimic.

8. Care este grosimea pereţilor? Grosimea pereţilor nu este 
relevantă pentru a determina rezistenţa mecanică. Geometria 
acestora a fost proiectată astfel încât să asigure deformaţii 
minime la gradul de încărcare maxim. De asemenea, greutatea 
rezervorului nu este relevantă pentru rezistenţa mecanică sau 
determinantă pentru calitatea produsului. Tipul de materie 
primă, geometria produsului, parametrii şi etapele tehnologice 
asigură un produs de calitate.
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11. Care este durata de viaţă în utilizare? Nu există o 
modalitate unitară de a estima durata de viaţă în exploatare, din 
cauza factorilor multipli care o pot influenţa: lichidul depozitat, 
utilizarea interioară sau exterioară etc. Din experienţa noastră, 
durata de viaţă în exploatare poate fi estimată la cca. 20 ani. 
Ţinând cont de faptul că materialul este complet reciclabil, 
recomandăm ca, la sfârşitul perioadei de viaţă, acesta să fie trimis 
către societăţile specializate în reciclarea materialelor.

12. Care este durata de garanţie? Garanţia rezervorului este 
de 2 ani de la data achiziţionării. Dacă în cursul perioadei de 
garanţie apar defecte imputabile producătorului, VALROM va 
înlocui echipamentul cu unul similar sau echivalent dacă defectul 
este iremediabil. Responsabilitatea VALROM este limitată la 
valoarea echipamentului în sine şi exclude costurile de instalare şi 
pagubele colaterale.

13. Cum pot afla data de fabricaţie? Data de fabricaţie (luna 
şi anul) sunt stanţate în materialul din care a fost produs 
rezervorul. Aceasta este plasată pe suprafaţa din faţă a 
rezervorului.

14. Rezervoarele se pot folosi şi sub presiune? Nu, 
rezervoarele nu se pot folosi sub presiune.

15. În timpul funcţionării, se poate acumula aer sub 
presiune în rezervor? Nu, pentru a preveni acumularea aerului 

sub presiune în rezervor, atunci când se folosesc pompe pentru 

presiuni mari, se va poziţiona în capac, o supapă de aer.

16. Ce este nanofiltrul? Este un filtru cu proprietăţi 
electrocinetice - mecanismul de filtrare fiind adsorbţie şi/sau 
sedimentare, care reţine particule sub 1 µm, de ex. viruşi, 
bacterii, diverse substanţe coloidale şi metale (Fe, Al, Cu şi Pb) 
dizolvate în apă.

17. Se pot folosi mirosul sau gustul apei potabile pentru a 
stabili când trebuie schimbat filtrul? Nu. Aceste metode nu 
pot fi folosite pentru a monitoriza sistemul de filtrare. În 
momentul în care apa are miros sau gust neplăcute, substanţele 
contaminante sunt deja prezente în apă.  Pentru asigurarea unui 
nivel optim de filtrare, urmai instrucţiunile producătorului.

18. Sistemul de avertizare emite un semnal acustic.De ce?

Verificaţi indicaţia sistemului de avertizare.

(1) Nivelul apei din rezervor este peste nivelul de funcţionare 

optim al sistemului. Pentru a restabili funcţionalitatea, 

opriţi alimentarea electrică, apăsând butonul PORNIT- 

OPRIT, aflat pe spatele rezervorului şi verificaţi/înlocuiţi 

plutitorul mecanic.

(2) Este momentul schimbării filtrelor. Pentru a restabili 

funcţionalitatea, opriţi alimentarea electrică, apăsând 

butonul PORNIT- OPRIT, aflat pe spatele rezervorului, 

schimbaţi filtrele. 

După ce aţi verificat funcţionarea plutitorului mecanic 

şi/sau aţi intervenit asupra filtrelor, apăsaţi butonul PORNIT- 

OPRIT, aflat pe spatele rezervorului, apăsaţi tasta RESET 

pentru cca. 6 secunde şi alimentaţi în mod obişnuit 

rezervorul.

19. Prin sistemul de preaplin curge apa. Rezervorul 

funcţionează normal?  Nu. Preaplinul este un element de 
siguranţă care împiedică, în cazul defectării plutitorului

mecanic, refularea apei din rezervor. În acest caz, verificaţi 

funcţionarea plutitorului mecanic.

20. Pe filtrul mecanic s-au adunat foarte multe impurităţi şi 

nămol. Ce trebuie facut? Opriţi sistemul şi schimbaţi filtrul, 

urmând paşii din instrucţiunile de exploatare.

21. Care este presiunea minimă de intrare a apei, la care 

poate funcţiona sistemul? Dar maxima? Presiunea minimă a 
apei la care poate funcţiona sistemul aquaPUR®, la parametrii 

normali, este 1,5 bar ± 0,2 iar presiunea maxima de 5 bar ± 0,2.

IMPORTANT - Aceasta este presiunea de intrare a apei în 

sistem şi NU presiunea la care poate funcţiona rezervorul 

(a se vedea întrebarea 14).

22. Pompa din rezervor porneşte şi se opreşte încontinuu.  

De ce? Instalaţia nu este etanşă, are pierderi. Controlaţi 

instalaţia şi remediaţi defecţiunea.

23. Când sunt necesare intervenţii asupra dispozitivului 

electronic de comandă? Când punctul cel mai înalt al 

instalaţiei interioare depăşeşte 15 m faţă de locul unde este 

instalat sistemul.

24. Ledul roşu al dispozitivului electronic de comandă 

este aprins. De ce? Ledul roşu aprins indică lipsa apei în 
rezervor. Verificaţi nivelul apei din rezervor, apoi instalaţia de 

alimentare a rezervorului. După remedierea defectului, apăsaţi 

tasta RESET a dispozitivului electronic de comandă.

25. Ledul roşu este aprins, chiar dacă nivelul apei din 

rezervor este normal. De ce? Presiunea setată a 

dispozitivului electronic de comandă este peste limita pompei 
(3,5 bar). Rotiţi şurubul 5 al dispozitivului electronic de comandă, 

în sensul invers acelor de ceasornic. Apăsaţi tasta de RESET a 

dispozitivului şi asiguraţi-vă că ledul roşu este stins, când pompa 

se opreşte.

26. Pompa din rezervor nu mai porneşte. De ce?

(1) Lipsa tensiunii de alimentare. Verificaţi prezenţa tensiunii 

electrice la priza de alimentare a sistemului.

(2) Diferenţa mare de nivel dintre locul de amplasare al

sistemului şi unul dintre robineţii instalaţiei sanitare. Rotiţi 

şurubul 5 al dispozitivului electronic de comandă, în sensul acelor 

de ceasornic, pentru a creşte presiunea de lucru a sistemului.

(3) Electropompa este defectă. Consultaţi un electrician 

autorizat.

(4) Dispozitivul electronic de comandă este defect. Contactaţi

VALROM Industrie, pentru remedierea problemei.

27. Pompa nu se opreşte. De ce?

(1) Exista pierderi mari în instalaţia sanitară. Verificaţi-o.

(2) Dispozitivul electronic de comandă este defect. Contactaţi

VALROM Industrie, pentru remedierea problemei.



Sistem de filtrare, stocare şi pompare apă

Service Valrom
Tel: 021 317 38 00

031 711 13 13

interior: 159

Bucureşti
Adresa: Bd. Preciziei nr.28, sector 6
Tel.: 021-317.38.00; Fax: 021-317.38.03
E-mail: office@valrom.ro; www.valrom.ro

Bacău
Adresa: Sos. Narciselor nr.5
Tel.: 0234/556.669; Fax: 0234/556.669
E-mail: valrom.bacau@valrom.ro

Baia Mare
Adresa: Nisiparilor, nr. 33 A
Tel.: 0262/215.256; Fax: 0262/215.256

Braşov
Adresa: B-dul .13 Decembrie, nr. 143
Tel.: 0268/711.310; Fax: 0268/545.746
E-mail: valrom.brasov@valrom.ro

Brăila
Adresa: Str. Ramnicu Sarat, nr.123
Tel.: 0239/623.299; Fax: 0239/627.902
E-mail: valrom.braila@valrom.ro

t ţ
Adresa: Bd. Aurel Vlaicu, nr.144 B
Tel.: 0241/606.652; Fax: 0241/606.653
E-mail: valrom.constanta@valrom.ro

Cons an a

Adresa: Calea Severinului, nr.23 bis
Tel.: 0251/587.749; Fax: 0251/587.719
E-mail: valrom.craiova@valrom.ro

Craiova

Adresa: Str. Frunzişului, nr. 19-21 (în incintă la Romstal Cluj 2)
Fax: 0264/481.355

Cluj-Napoca

Iaşi
Adresa: Bd. Poitiers, nr.14
Tel.: 0232/264.805; Fax: 0232/258.011
E-mail: valrom.iasi@valrom.ro

Olteniţa - TRIASCONI
Adresa: Str. Alexandru Iliescu nr.46-48, bl.G1-G3 parter
Tel.: 0242/515.743
E-mail: triasconi@valrom.ro

şti
Adresa: Str. Maior Şonţu, Bl. A
Tel.: 0248/212.099

Pite  - DINIK-MAR

Luduş
Adresa: ş, Str.1 Mai, nr.21
Fax: 0265/413.434

Mure

Ploieşti
Adresa: Str. Bobâlnei, nr.88 A
Tel.: 0244/546.644; Fax: 0244/546.603
E-mail: valrom.ploiesti@valrom.ro

Sibiu
Adresa: Str. Mihai Viteazul, nr. 311, Selimbar
Fax: 0269/560.707
E-mail: valrom.sibiu@valrom.ro

Suceava
Adresa: Str.Traian Vuia, nr.3
Tel.:0230/222.066; Fax: 0230/522.375

mişo ra
Adresa: Str. Divizia 9 Cavalerie, nr.64
Tel.: 0256-306.866; Fax: 0256-306.866
E-mail: valrom.timisoara@valrom.ro

Ti a

Adresa: Str. Ciocârlău, nr.23
Tel.: 0253/226.212; Fax: 0253/226.212

Tîrgu Jiu
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Sistemele Valrom sunt mărci înregistrate. Toate drepturile de utilizare sunt rezervate Valrom Industrie.

Bucureşti, Bd. Preciziei 28

www.valrom.ro

Tel:              021.317.38.00
031.711.13.13
037.212.20.01

Proiectat, produs şi distribuit de:


