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1 Introducere 
1.1 Generalităţi  
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual pentru a 
cunoaşte instrucţiunile de exploatare înainte de folosirea 
echipamentului. 
Trebuie respectate standardele locale, precum şi 
specificaţiile tehnice. 
Instrucţiunile de exploatare trebuie citite împreună cu orice 
reglementări naţionale referitoare la prevenirea accidentelor 
şi protecţia mediului. 
Înainte de exploatarea staţiei, citiţi cu atenţie şi în întregime 
instrucţiunile de exploatare. 
Vă rugăm să ţineţi la îndemână acest manual pentru a-l 
consulta la nevoie. Staţia trebuie folosită numai pentru 
destinaţia sa, conform instrucţiunilor de exploatare şi numai 
în mediul pentru care e destinată. 
Notă: Nu depăşiţi niciodată intervalele de mentenanţă şi 

service definite. 

1.2 Norme de securitate 

ATENŢIE! 
Pericol provocat de curentul sau tensiunea 
electrică! 

Consultaţi întotdeauna un electrician calificat când lucraţi în 
locuri marcate cu acest simbol. 
În cazul deteriorării cablului de alimentare, trebuie 
înlocuită toată unitatea de alimentare electrică. 

ATENŢIE! 
Nu folosiţi agenţi de curăţare agresivi! 

Dacă are loc o pană de curent când apa uzată de 
regenerare şi apa excedentară sunt scurse într-un colector 
de apă, poate avea loc o inundație. Prevedeţi întotdeauna 
un preaplin. 

ATENŢIE! 
Folosiţi numai personal instruit. Stipulaţi clar 
responsabilităţile personalului pentru lucrări de 
exploatare, montaj, mentenanţă şi reparaţii. 

ATENŢIE! 
NU exploataţi NICIODATĂ staţia cu capacul 
carcasei scos. 

La nevoie, folosiţi îmbrăcăminte protectoare. 

Informaţii suplimentare pentru operator. 

1.3 Destinaţie 
Staţia de dedurizare Honeywell este concepută pentru 
dedurizarea sau dedurizarea parţială a apei menajere 
(conform reglementărilor relevante, de ex. pentru apa 
potabilă). 
Orice altă utilizare este strict interzisă şi este 
responsabilitatea dumneavoastră. 

1.4 Date tehnice 

1.4.1 Datele staţiei de dedurizare 
Racordare/dimensiuni 

Nr. OS.: KS30E-30, KS30E-60, 
KS30I-30, KS30I-60, KS30I-80 

Dim. racord filet ext. BSP 
/ diametru nominal: 

3/4" (DN20) 

Staţii pentru locuinţe: 
KS30E-30, KS30I-30 
KS30E-60, KS30I-60 
KS30I-80 

 
1 -3 
3 -8 
6 – 20 

Conexiune electrică: 230 V / 50 Hz 
Presiuni 

Debit max.: 3 m3/h 

Presiune de lucru: 1 - 8 bar 
Temperaturi de lucru 

Temperatura apei 
potabile: 

5 - 30 °C 

Temperatura 
ambiantă: 

5 - 40 °C 

Specificaţii 

Debit nominal 
@∆p=1,0 bar 
conform EN 14743: 
KS30E-30, KS30I-30 
KS30E-60, KS30I-60 
KS30I-80 

 
 
 
1,44 m3/h 
1,68 m3/h 
1,68 m3/h 

Cantitate de răşină cu 
schimb de ioni: 
KS30E-30, KS30I-30 
KS30E-60, KS30I-60 
KS30I-80 

 
 
10 l 
20 l 
25 l 

Capacitate nominală 
(EN 14743): 
KS30E-30, KS30I-30 
KS30E-60, KS30I-60 
KS30I-80 

 
 
30 m³x °dH/ 54 °fH/ 540 ppm 
60 m³x °dH/107 °fH/1070 ppm 
85 m³x °dH/151 °fH/1510 ppm 

Capacitarea 
containerului de sare: 
KS30E-30, KS30I-30 
KS30E-60, KS30I-60 
KS30I-80 

 
 
12 kg 
25 kg 
25 kg 

Consum max. de sare la o 
regenerare: 
KS30E-30, KS30I-30 
KS30E-60, KS30I-60 
KS30I-80 

 
 
1,5 kg 
2,5 kg 
3 kg 
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Specificaţii 

Înălţime intrare/ieşire-h: 
KS30E-30, KS30I-30 
KS30E-60, KS30I-60 
KS30I-80 

 
400 mm 
670 mm 
670 mm 

Greutate de lucru, aprox.: 
KS30E-30, KS30I-30 
KS30E-60, KS30I-60 
KS30I-80 

 
40 kg 
65 kg 
70 kg 

Unitate de dezinfectare: 
KS30E-30, KS30E-60 
KS30I-30, KS30I-60 
KS30I-80 

 
- 
da 
da 

 

Specificaţii 

Consum max. de apă la 
o regenerare:  
KS30E-30, KS30I-30 
KS30E-60, KS30I-60 
KS30I-80 

 
 
85 l 
125 l 
145 l 

Clasă de protecţie: IP51 

Dimensiuni: 
Înălţime 
KS30E-30, KS30I-30 
KS30E-60, KS30I-60 
KS30I-80 
Lăţime 
KS30E-30, KS30I-30 
KS30E-60, KS30I-60 
KS30I-80 
Adâncime 
KS30E-30, KS30I-30 
KS30E-60, KS30I-60 
KS30I-80 

 
 
536 mm 
808 mm 
808 mm 
 
270 mm 
270 mm 
270 mm 
 
483 mm 
483 mm 
483 mm 
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1.5 Componente livrate 
 

Prezentare generală  Staţie de dedurizare Honeywell cu: 

Livrare standard 

      1 Capac de acces 
 

1 2 3 
 

1 
2 Vană de reglaj cu mai multe căi, cu regulator cu 

microprocesor 
3 Container pentru sare 

      4 
4 Ieşire apă dedurizată 

     5 
5 Intrare apă dură 

      6 Apă la canalizare 
     6 7 Vană de amestec 
      7 

8 Racordare la preaplin 
     8 

9 

9 Coloană de dedurizare cu răşină cu schimb de 
ioni (în containerul pentru sare) 

10 Conector BSP multi-bloc: ¾” (DN: 20/20) 

14 
     11 2 x furtun de racordare 

12 2 m furtun apă de scurgere (flexibil)       
  13 Racordare cu colier pentru furtun 

      14 Conectare la alimentarea electrică cu ştecher 
       Vă rugăm deschideţi capacul de acces (1) 

vezi 3.2 
  13 12  11 10 Punere in funcţiune iniţială 

A. Rezervor cu sare 
      B. Rezervor cu soluţie de sare 
      C. Material de fixare vezi pct. 3.2, Punere în funcţiune 

iniţială 
      D. Plăcuţă indicatoare şi număr de serie vezi pct. 3.2 

Punere în funcţiune iniţială 
       Componente nereprezentate: 

       Analizor de duritate a apei 

2 Funcţionare rapidă 
2.1 Afişaj şi elemente de reglaj  

Afişajul arată: 
 

Ora curentă 

 
Capacitatea rămasă în 20% 
bare 

 
 
 

Notă: În modul programare respectiva >valoare ţintă< 
clipeşte. 

2.2 Setări standard 
La prima pornire, cifrele de pe afişajul staţiei de dedurizare 
vor clipi în timp ce vana se roteşte în poziţia de funcţionare. 
Mişcarea vanei se aude şi asta poate dura câteva minute. 
La localizarea poziţiei de funcţionare, afişajul va cere 
utilizatorului să seteze timpul. 
Mergeţi la secţiunea 2.3, Procedura de programare, pentru a 
seta timpul şi valorile durităţii. 

 
[SUS] [JOS]                 [SET/ ÎNAPOI] [REGENERARE] 

= Mişcă cursorul  

modifică valorile 

= Confirmă 
valorile 

= Programare 
regenerare la noapte 
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2.3 Procedura de programare  Dacă se apasă o dată tasta [SET], se introduce duritatea 
şi afişajul trece în modul Setare oră de reîncărcare. 

[SET] 
 
 

» ORA DE SEARĂ PENTRU 
REGENERARE « 

 

 
 
 

1. Setarea orei 
Primele două cifre (00) de pe afişaj vor clipi pentru a cere 
utilizatorului să seteze ora. 

3. Setarea orei de regenerare 
Pentru a funcţiona eficient, staţia dumneavoastră de 
dedurizare trebuie să se regenereze periodic (în funcţie de 
duritatea apei de alimentare şi de cantitatea de apă folosită). 
Ora implicită când trebuie să aibă loc acest lucru este 2:00 
a.m. Pentru a modifica această setare folosiţi tastele [SUS] 
[JOS]. 

Afişaj iniţial la pornire       
» ORĂ « 

 
 
 

[SUS] [JOS] 
 

Ora se reglează cu tastele [SUS], [JOS]. Apăsarea tastei 
[SET] introduce ora. Minutele sunt setate cu tastele [SUS], 
[JOS]. 

 

Dacă se apasă o dată tasta [SET], se introduc minutele şi 
afişajul trece în modul Setarea Durităţii. Aceasta poate fi 
afişată în PPM, grade germane sau grade francezei, în 
funcţie de modelul staţiei. 

Duritatea în °dH 
 

2. Setarea durităţii apei de alimentare 
Valoarea implicită a afişajului este 16 °dH (nivelul de duritate 
in grade germane), care indică o setare indicată pentru 
duritatea apei de alimentare ce trebuie măsurată şi introdusă 
la instalarea staţiei. Folosiţi tastele [SUS] [JOS] pentru a 
regla setarea ca să se potrivească cu cea pe care aţi 
obţinut-o / identificat-o cu setul de analiză a durităţii apei. 

Dacă se apasă o dată tasta [SET], se introduce ora de 
regenerare şi afişajul trece în modul de funcţionare. 

 
 
 

» SERVICE« 
 
 

 
3 Ghid de instalare 
3.1 Cerinţe de reglare 
Norme şi reglementări naţionale: Respectaţi 
toate reglementările de instalare, normele generale, 
cerinţele de igienă şi specificaţiile tehnice aplicabile. Apa 
dură care intră în staţie trebuie să respecte întotdeauna 
specificaţiile Ordonanţei naţionale pentru apă potabilă sau 
ale Directivei UE 98/83/CE. Fierul şi manganul total dizolvat 
nu pot depăşi 0,1 mg/l. 
Protecţia la îngheţ şi temperatura ambiantă: 
Locul instalării trebuie să fie ferit de îngheţ şi menţinut 
fără chimicale, vopsea, solvenţi şi vapori. 
Temperatura ambiantă nu trebuie să depăşească 40°C, 
chiar şi înainte de pornirea staţiei. 
Vă rugăm să evitaţi sursele de căldură directă, de ex. 
caloriferele şi expunerea la lumina soarelui. 

KaltecSoft 
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Securitate generală: 
Tensiunea reţelei electrice (vezi datele tehnice) şi presiunea 
necesară a apei de intrare trebuie asigurte in permanenta. 
Nu este prevăzută protecţie la lipsa de apă. 
Aceasta trebuie montată la faţa locului dacă este 
necesară. 
Protecţie la suprapresiune şi fluctuaţii: 
Atenţie: Presiunea apei nu trebuie să depăşească 
niciodată maximul de 8,0 bar al staţiei. 
Dacă presiunea apei din reţea este mai mare de 6,0 bar 
(sau nu ştiţi care e presiunea), trebuie montat un reductor 
de presiune (de ex Honeywell D06F) în amonte de staţie. 
În timpul fluctuaţiilor de presiune sau suprapresiunii, suma 
suprapresiunii şi a presiunii fixe nu trebuie să depăşească 
presiunea nominală. 
Interfeţe electrice: 
Emisia de interferenţă (EMI = vârfuri de tensiune, câmpuri 
electromagnetice de înaltă frecvenţă, tensiuni de 
interferenţă, fluctuaţii de tensiune …) de către instalaţiile 
electrice din jur nu trebuie să depăşească valorile maxime 
specificate în EN 61000-6-3. 
Analiza datelor apei dure din zona 
dumneavoastră:  
Funcţionarea continuă a staţiei de dedurizare cu apă ce 
conţine clor sau dioxid de clor este posibilă dacă 
concentraţia de clor liber /dioxid de clor nu depăşeşte 0,5 
mg/l. Tipul de pre-tratare trebuie determinat individual. 
Principiul regenerării inteligente: 
Staţia ttrebuie dimensionată conform consumului 
dumneavoastră de apă actual. Dacă consumul de apă 
este redus, de ex. în timpul vacanţelor, staţia trebuie 
izolată şi ocolită în această perioadă de inactivitate. 
La reluarea exploatării după o perioadă de inactivitatelasati 
apa sa curga cel puţin 5 minute înainte de a o utiliza. 
Racordurile de intrare şi de ieşire: 
La instalarea staţiei, alegeţi un loc în care să poată fi 
conectată uşor la reţeaua de alimentare cu apă. 
În apropiere trebuie să se afle o racordare la reţeaua de 
ape uzate (min. DN 50), o scurgere în podea şi o priză 
electrică separată (vezi datele tehnice). 
Racordarea furtunului de deversare: 
Este necesară o racordare adecvată a furtunului de 
deversare pentru eliminarea apei uzate. 
Excluderea garanţiei: 
Neconformitatea cu condiţiile de instalare şi 
responsabilităţile operatorului anulează garanţia. 

Garanţie: 
În cazul unei defectări a staţiei în perioada de garanţie, vă 
rugăm să luaţi legătura cu departamentul de service post-
vânzare şi să precizaţi tipul modelului şi numărul de fabricaţie 
(vezi datele tehnice sau plăcuţa indicatoare a staţiei). 
Notă: Numai personalul departamentului local de service 

post-vânzare poate efectua lucrări în garanţie. Orice 
lucrare efectuată de un terţ trebuie pusă în funcţiune 
direct de departamentul local de service post-vânzare. 

3.2 Punerea în funcţiune iniţială 
Pentru instalarea profesională de către un instalator calificat. 
• A fost scos tot materialul ambalajului (C) (vezi figura 

de mai jos) din revervorul pentru soluţie de sare? 
• Există un filtru protector în amonte de staţie, în 

imediata vecinătate? (de ex Honeywell FF06) 
• Alimentarea cu apă şi cea electrică a staţiei sunt 

continue (presiunea reţelei de apă de min. 1 bar) 
• Reductorul de presiune (daca exista) este setat 

corect? 
• Au fost conectate corect furtunurile de apă? 
• (Respectaţi săgeţile de direcţie a curgerii de pe 

multibloc şi staţie). Furtunul de scurgere şi preaplinul 
au fost îndreptate separat spre reţeaua de apă uzată 
şi conectate? (vezi Ghidul de instalare) 

• L-aţi informat pe operator despre programul de 
inspecţie? (verificaţi alimentarea cu sare şi duritatea 
apei amestecate (în aval de staţie) cel puţin o dată 
la două luni) 

• L-aţi informat pe operator cu privire la programul de 
mentenanţă? (Sarcini conforme cu instrucţiunile 
fabricantului. Interval anual) 

Vă rugăm să verificaţi racordurile şi îmbinările conductei, ca să nu 
existe scurgeri. 
Predarea staţiei către utilizator: 
Dacă există o întârziere între instalarea/pornirea staţiei şi 
transferul către utilizator, trebuie făcută o regenerare 
manuală. Utilizatorului trebuie să i se spună cum 
funcţionează staţia, precum şi cum să o exploateze şi să o 
inspecteze. 
Aveţi grijă ca utlizatorul/operatorul să primească 
manualul de instalare şi exploatare. 
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Vă rugăm deschideţi capacul de acces (1) vezi 
3.2, Punere în funcţiune iniţială 
A. Rezervor pentru sare   
B. Compartiment pentru soluţia de sare 
C. Material de fixare (nu se vede) 
D. Plăcuţă indicatoare şi număr de serie 

3.3 Considerente privind 
instalarea şi exploatarea 

1. Înainte de a începe 

AVERTISMENT! 
Toate lucrările de instalaţii electrice şi de 
instalaţii de apă şi canal trebuie realizate de o 
persoană calificată conform codurilor locale. 

 AVERTISMENT! 
Pornirea trebuie realizată numai de o 
persoană calificată. 

2. Poziţionarea staţiei de dedurizare 
Vă rugăm să măsuraţi staţia de dedurizare pentru a fi siguri că 
încape în spaţiul în care o instalați. 
VĂ RUGĂM să nu uitaţi să luaţi în calcul un spaţiu suplimentar pentru 
racordarea ţevilor, împreună cu accesul obişnuit care este necesar 
pentru umplerea staţiei cu sare şi lucrările de service viitoare. 
Dacă se poate, distanţa dintre alimentarea cu apă de intrare şi cea 
mai apropiată scurgere ar trebui să fie minimă. 
Doi metri este o distanţă ideală, dar sunt admise şi distanţe mai mari, 
în funcţie de presiunea apei de intrare. Vă rugăm să reţineţi că 
greutatea noii dumneavoastră staţii de dedurizare va creşte 
considerabil după ce va fi instalată şi umplută cu sare. 
Prin urmare, vă rugăm să aveţi grijă ca locul ales să fie destul de 
rezistent pentru a susţine o greutate totală aproximativă de (vezi 
tabel). Staţia de dedurizare a fost concepută pentru a funcţiona în 
mod eficient şi eficace la o presiune a apei de intrare între 1,0 – 8,0 
bar. 
Dacă e posibil ca alimentarea cu apă să fie în afara acestor limite, 
vă recomandăm să montaţi o pompă de suprapresiune, respectiv 
un reductor de presiune (recomandat Honeywell D06F) 

Important - Nu instalaţi niciodată staţia de dedurizare 
acolo unde ea sau racordurile ei (inclusiv liniile de 
scurgere şi deversare) vor fi supuse la temperaturi sub 
5°C ori peste 40°C. 
Dacă aveţi de gând să instalaţi staţia de dedurizare 
suprateran, de ex. în pod, următoarele instrucţiuni trebuie 
respectate strict. 
3. Instalare în pod 
Staţia de dedurizare trebuie instalată într-un container cu o 
capacitate nu mai mică de 100 litri, la care trebuie conectată 
o ţeavă de deversare (preaplin) cu diametrul nu mai mic de 
20 mm. Ţeava de deversare trebuie conectată în partea 
inferioară a containerului şi la nu mai puţin de 15 mm sub 
înălţimea oricăror componente electrice montate pe staţia de 
dedurizare. 
Se recomandă ca o vană anti-vacuum să fie prevăzută la 
ţeava de intrare care alimentează staţia de dedurizare. 
4. Tevi/reducti 
Există câteva tipuri de sisteme de ţevi comune: pentru ţevile 
de 15 mm (de ex. Sisteme de presiune statică) folosiţi reductii 
care se potrivesc cu multiblocul. 
5. Clapetă de reţinere 
În cazul alimentării unei singure locuinţe, înainte de 
instalare trebuie prevăzută pe alimentarea cu apă rece o 
clapetă de reţinere conformă cu reglementările naţionale. 
Toate celelalte tipuri de instalare necesită să se prevadă 
o clapetă de reţinere dublă. 
6. Apa potabilă 
Instalatia staţiei de dedurizare trebuie să includă cel 
puţin un robinet de apă potabilă care nu e alimentat de 
staţia de dedurizare. Respectaţi: în cazul unui regim 
alimentar hiposodic, respectaţi sfatul departamentului 
local al sănătăţii cu privire la utilizarea apei dedurizate 
pentru băut. 
Note: Apa folosită pentru laptele praf pentru bebeluşi trebuie 

luată numai de la un robinet de reţea din amonte de 
staţie, deoarece anumite feluri de lapte praf conţin 
sodiu, la fel şi apa dedurizată, iar copiii mici au o 
toleranţă limitată la sodiu. 

KaltecSoft 
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7. Date de referinţă pentru 
reglarea durităţii 

Vă rugăm să testati duritatea apei şi să consultaţi pct. 4.3, 
Setarea durităţii apei amestecate (vezi şi pct. 3.6 subpunctul. 
7.). 
Diagrama specifică pentru conversia durităţii pentru 
capacitate este dată în ultima coloană. 

 

M3/°F capacitate 
pentru 10 l 

de răşină 
d°H f°H ppm (mg/l) 

5,6 10,0 100 5000 

6,2 11,0 110 4545 

6,7 12,0 120 4167 

7,3 13,0 130 3846 

8,4 15,0 150 3333 

10,1 18,0 180 2778 

11,2 20,0 200 2500 

12,3 22,0 220 2273 

13,4 24,0 240 2083 

14,6 26,0 260 1923 

 
3.4 Schema de instalare  

KaltecSoft 

KaltecSof t  

m
in

. 2
0 

m
m

 

15,7 28,0 280 1786 

16,8 30,0 300 1667 

17,9 32,0 320 1563 

19,0 34,0 340 1471 

20,2 36,0 360 1389 

21,3 38,0 380 1316 

22,4 40,0 400 1250 

23,5 42,0 420 1190 

24,6 44,0 440 1136 

25,8 46,0 460 1087 

26,9 48,0 480 1042 

28,0 50,0 500 1000 

29,1 52,0 520 962 

30,3 54,0 540 926 

31,4 56,0 560 893 

32,5 58,0 580 862 

33,6 60,0 600 833 
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3.5 Prezentarea tehnică a staţiei 
 

1 Servomotor pentru vana de reglaj 
2 Racord apă uzată scurgere exterioară a apei uzate 
3 Reglaj amestec reglarea debitului 
4 Racord de ieşire (apă dedurizată) pentru furtun flexibil, cu filet 3/4" 
5 Racord de intrare (alimentare cu apă) pentru furtun flexibil, cu filet 3/4" 
6 Racord de deversare (preaplin) pentru furtun flexibil, fără filet 3/4" 
7 Rezervir pentru solutia de sare umplere cu sare 
8 Racordare la soluţia de sare racordare interioară  

    

 1 

 

     

 2 

    
 3 

    
 4 

     5 

 5 4 2 3 8  

     6 

     7 

 
ATENŢIE! 
Instalaţia de apă uzată trebuie să fie minim DN50! 
Folosiţi doar furtunurile flexibile DN20 incluse în 
pachet. Asiguraţi etanşarea şi fixarea corectă a 
tuturor ţevilor înainte de prima punere în funcţiune. 

ATENŢIE! 
Furtunul pentru apa de clătire şi furtunul de la 
preaplinul de protecţie al rezervorului de soluţie de 
sare trebuie montate conform EN 1717 şi EN 
14743 cu min. 20 mm distanţă (scurgere liberă) 
fata de mai înalt nivel posibil al apei din canalizare. 

ATENŢIE! 
Scurgerea din preaplinul rezervorului de soluţie 
de sare trebuie să fie mereu conectată. 
Racordurile de scurgere conform standardului EN 
1717. 

Protecţia staţiei: pentru a mări durata de viaţă a 
staţiei dumneavoastră de dedurizare, aveţi grijă să fie 
ţinuta într-un loc curat şi uscat, cu temperatura 
ambiantă între 5 şi 40 °C, pentru a evita deteriorarea 
răşinii sau a componentelor. 

3.6 Instalarea staţiei de dedurizare 
1. Poziţionarea staţiei de dedurizare: 
Este foarte important să stabiliţi presiunea apei de 
alimentare înainte de instalarea staţiei de dedurizare. 
Dacă presiunea apei de alimentare e scăzută, atunci 
staţia de dedurizare nu poate funcţiona eficace. 
Dacă e prea mare, componentele din staţie se pot 
deteriora. 
Trebuie reţinut că presiunea apei de alimentare poate creşte 
în perioadele cu utilizare redusă de apă, de ex. noaptea. 
De aceea, dacă presiunea din timpul zilei depăşeşte 8.0 
bar sau dacă nu ştiţi care e presiunea, trebuie prevazut un 
reductor de presiune (recomandat Honeywell D06F) 
Dacă presiunea e sub 1,0 bar, ar putea fi necesară o 
pompă de suprapresiune. 
2. Racordurile de intrare şi de ieşire: 
Cu vana bypass deschisă şi vanele de intrare/ieşire închise, 
staţia poate fi racordată la instalaţia de apă şi canal. 
Săgeţile de pe ţevile de intrare şi ieşire de la vană vor  
confirma direcţia de curgere. 
Racordurile se pot face fie cu tub şi fitinguri convenţionale de 
cupru, fie cu furtunurile flexibile pentru debit mare furnizate; aveţi 
grijă ca furtunurile să nu fie răsucite, pentru a nu se restricţiona 
curgerea. 
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3. Racordarea la scurgere: 
Împingeţi furtunul flexibil de scurgere pe fitingul cu ţepi 
(Scurgere), cum se vede la pct. 3.4, Schema de instalare, şi 
prindeţi-l cu colierul furnizat. 
Duceţi furtunul de scurgere la canaliare. 
Furtunul pentru apa de scurgere trebuie montat la o distanţă de 
min. 20 mm (scurgere liberă) deasupra nivelul cel mai înalt posibil 
al apei din canalizare. 
Apa dedurizată nu va avea efecte adverse asupra unei fose septice. 
Puteţi extinde scurgerea până la 9 m (orizontal) dacă aveţi presiune 
suficientă (mai mare de 3 bar). 
Furtunul de scurgere nu trebuie să fie răsucit sau restricţionat în 
niciun fel, pentru a nu se inunda rezervorul pentru soluţia de sare. 
Protecţia la îngheţ: 
Dacă furtunul de scurgere ori ţevile de racordare pot fi supuse la 
temperaturi sub 0 °C, trebuie protejate pentru a împiedica îngheţul. 
Nerespectarea acestei măsuri de precauţie ar putea duce la 
inundarea staţia de dedurizare. 
Ridicarea furtunului de scurgere: 
Dacă aveţi o presiune a apei de 3 bar sau mai mare, puteţi 
ridica scurgerea la maxim 3 metri deasupra capului vanei. 
4. Racorduri de deversare: 
Furtunul de preaplin (nefurnizat cu staţia de dedurizare) 
ttrebuie racordat la cotul tip push fit din spatele 
compartimentului (vezi pct. 3.5 – Nr. 6). Trebuie montat la o 
distanţă de min. 20 mm (scurgere liberă) deasupra nivelului 
cel mai înalt posibil al apie din canalizare. 
Duceţi ţeava în jos, către scurgere.Dacă staţia de 
dedurizare este instalată în pivniţă sau subsol, preaplinul 
poate fi dusă la un rezervor de stocare. Nu ridicaţi furtunul 
de deversare (preaplin). 
5. Conexiuni electrice: 
Pentru o mai mare siguranţă, linişte sufletească şi instalare 
mai uşoară, staţia de dedurizare este alimentată electric la 
joasă tensiune, prin intermediul unui transformator cu fişă. 
6. Umplerea compartimentului pentru 
soluţia de sare, utilizarea sării:  Acum puneţi sarea 
în compartimentul pentru soluţia de sare. Folosiţi sare sub 
formă de tablete (cuburi) de la distribuitorul dumneavoastră 
local. Note privind utilizarea sării: staţia de dedurizare va 
funcţiona eficace dacă există sare în compartimentul pentru 
soluţia de sare în timpul procesului de regenerare. De 
aceea, este esenţial ca nivelul de sare să nu scadă sub 15 
cm adâncime măsurat de la funndul rezervorulu pentru 
soluţia de sare. 
Staţia nu necesită amorsare, nu adăugaţi apă în rezervorul 
pentru soluţia de sare. 
În timpul regenerării, sarea nu va intra în reţeaua 
dumneavoastră de apă, întrucât sarea folosită în procesul 
de regenerare este clătită în siguranţă spre scurgere. 
7. Reglarea amestecului: 
Toate staţiile sunt setate din fabrică pentru a produce apă 
dedurizată. 

 
Se recomandă să setaţi o duritate a apei reziduale de 
min. 8°dH, resp.15°fH, pentru a evita deteriorarea din 
cauza coroziunii. Pentru a seta o duritate a apei 
reziduale, răsuciţi butonul de amestecare din stânga 
vanei în sens antiorar până când apa vă satisface 
cerinţele. 

 

8. Analizarea durităţii apei din zona 
dumneavoastră: 

Duritatea apei poate varia de la un loc la altul. 
Pentru a determina duritatea apei proaspete (apa de 
alimentare ne-dedurizată) folosiţi setul de analiză a durităţii 
furnizat. 
9. Pornirea pentru prima dată: 

I. Verificaţi dacă furtunurile de intrare şi furtunurile de 
ieşire sau racordurile sunt bine conectate, adică intrare 
la intrare, ieşire la ieşire 

Mai întâi, robinetul principal al mutiblocului trebuie să fie 
în poziţia complet închis prin rotire în sens orar. 
II. Verificaţi dacă vana de închidere a reţelei e deschisă 
III. Verificaţi dacă compartimentul pentru soluţia de sare 

(vezi pct. 3.5 - Nr. 7) are sare 
IV. Verificaţi dacă staţia de dedurizare e racordată la 

scurgere şi preaplinul e racordat 

Scurgerea şi deversarea (preaplinul) nu trebuie să 
fie legate între ele. 

V. Acum deschideţi robinetul principal al mutiblocului 
în sens antiorar 

VI. Porniţi alimentarea electrică a staţiei; veţi auzi vana 
mişcându-se încet în poziţia de start. Când procesul 
de poziţionare s-a terminat (poate dura până la 5 
minute), veţi auzi că se opreşte mişcarea; acum vana 
a ajuns în poziţia de start, ca pregătire pentru  
procedura de programare 

VII. Verificaţi dacă sunt scăpări de apa, la nevoie luaţi 
măsuri corective pentru a le opri. 
– acum  staţia de dedurizare este activata şi puteţi 

începe procedura de programare a vanei 
specificată la secţiunea 2, Funcţionare rapidă, 
din acest manual. 
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4 Descrierea funcţionării 
4.1 Funcţii şi caracteristici 
Necesarul de capacitate – dependent de 
regulatorul staţiei: 
Staţia funcţionează conform principiului regenerării 
inteligente. 
Capacitatea medie a fiecărui model este presetată şi se 
actualizează automat la consumul efectiv din 7 zile. 
Presetarea este adecvată pentru cele mai uzuale 
aplicaţii. 
Nu este necesară reglarea staţiei pentru 
cerinţele individuale. 
Regenerare inteligentă în funcţie de 
cantitate: 
Când staţia e pornită, se programează provizia 
disponibilă de apă dedurizată (în funcţie de duritatea 
apei). 
La o oră definită de utilizator (de ex. noaptea), staţia verifică 
dacă rezerva de apă dedurizată rămasă e suficientă pentru 
a doua zi. 
Dacă nu e aşa, coloana de dedurizare este regenerată 
numai cu procentul exact necesar pentru a completa rezerva 
de apă dedurizată până la 100%. 
Notă: Cu regenerarea inteligentă, provizia de apă 

dedurizată rămasă nu este risipită. 

Această metodă de regenerare inteligentă este posibilă 
datorită debitmetrului de precizie, care poate regla cantitatea 
de soluţie de sare necesară pentru regenerarea parţială. 
Consumul de agent de regenerare şi apă e redus la minimul 
necesar. 
În cazul unei pene de curent, datele şi ora sunt 
memorate (o perioadă limitată de timp). 
Opţiuni: 
Dezinfectare 
Staţia este prevăzută opţional cu un dispozitiv care 
dezinfectează răşina schimbătoare de ioni în timpul 
regenerării (KS30I-xx).  
Tip de sare 
Folosiţi doar pastile de sare conform EN 973. 

4.2 Funcţionare 
Bara de încărcare: 
După ce aţi reglat afişajul de pe panoul de comandă,veţi 
observa că în timpul funcţionării normale există o bară de 
încărcare de-a lungul părţii inferioare a afişajului. 
Această bară de încărcare arată procentul capacităţii 
staţiei de dedurizare rămas de la ultima regenerare. 
Imediat după o regenerare, bara de încărcare revine la 
100%. 
Resetarea afişajului în timpul funcţionării: 
Dacă ora (sau orice altă setare a utilizatorului) trebuie reglată 
în timpul funcţionării normale, apăsaţi orice tastă pentru a 
ilumina afişajul, apăsaţi o dată tasta [SET]. 
Afişajul va clipi şi va indica ora actuală. 
Folosirea tastelor va modifica ora aşa cum se descrie la pct. 
2.2, Setări standard. 
Pană de curent: 
Sistemul AMECS va menţine parametrii individuali de 
programare ai staţiei de dedurizare timp de câteva ore. 
Dacă pana de curent ţine mai mult de câteva ore, afisajul va 
clipi “00:00“ când se reia alimentarea electrica. 
Staţia va continua să menţină ora din momentul în care 
alimentarea electrică este reluată. 
În acest caz, va trebui resetată ora. 
Indicator de debit: 
În timpul funcţionării normale, un indicator de debit va clipi 
pe afişaj cu frecventa de un litru pe impuls când apa trece 
prin staţie. 
Curăţare: 
Staţia de dedurizare se poate curăţa cu o cârpă umedă şi un 
detergent neagresiv. 
Nu folosiţi înălbitori, solvenţi ori spirt, deoarece pot deteriora 
suprafeţele. 
Butonul de regenerare manuală [reîncărcare]: 
În condiţii normale de funcţionare, staţia de dedurizare se 
va regenera automat, iar dumneavoastră nu va trebui în 
mod normal să o regeneraţi manual. 
Dar dacă e necesară o regenerare manuală, urmaţi 
procedura de mai jos. 
1. Apăsaţi orice tastă pentru a ilumina afişajul 
2. Apăsarea momentană a butonului de reîncărcare 

(simbol sub afişaj, in dreapta) va ilumina  Recharge 
Tonight pe afişaj şi va realiza o regenerare la 2.00 
a.m. indiferent de capacitatea rămasă a staţiei de 
dedurizare 

3. Dacă apoi se apasă butonul de reîncărcare, 
indicatorul Recharge Tonight se va şterge de pe afişaj 
şi va anula caracteristica Recharge Tonight  

4. Dacă se apasă şase secunde butonul de reîncărcare, 
controlerul va face să clipească afişajul Recharge şi 
va începe imediat ciclul de regenerare, care nu poate 
fi anulat. 

KaltecSoft 

Scoateţi acest capac şi conectaţi 
fişa de tip jack la cutia de 
comandă  din spatele panoului 
frontal 
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Adăugarea sării de regenerare: 
Completaţi sarea înainte ca umplerea curentă să ajungă la 
15 cm masurati de la fundul rezervorului de sare. 
Deschideţi capacul (vezi pct. 1.5 Nr. 1). Turnaţi sare de 
regenerare în zona de stocare. 
Reumpleţi staţia astfel încât să nu pătrundă murdărie în 
containerul pentru sare (la nevoie, curăţaţi pachetele cu 
sare înainte de utilizare). 
Curăţaţi rezervorul pentru sare (A) sau sistemul de soluţie 
de sare (B) cu apă curată dacă s-a murdărit. 
Utilizarea sării: 
Staţia de dedurizare este comandată de un microprocesor 
care monitorizează permanent utilizarea apei. 
Sistemul va crea un istoric al necesarului dumneavoastră de 
apă şi va calcula cel mai economic model de regenerare. 
Astfel, se asigura o alimentare permanentă cu apă 
dedurizată, menţinând între timp niveluri ridicate de eficienţă 
a apei şi sării. 
Deoarece staţia de dedurizare foloseşte un sistem de dozare 
proporţională a soluţiei de sare, regenerări mai frecvente nu 
înseamnă neapărat o utilizare mare de apă/sare. 
Creşterea numărului de locatari: 
Modificările bruşte în utilizarea apei nu ar trebuie să afecteze 
performanţa staţiei de dedurizare. 
Dar, dacă numărul de oaspeţi creşte, veţi observa că 
modelele de utilizare a apei se modifică. 
Acest lucru ar putea face ca staţia de dedurizare să se 
regenereze mai des decât e normal. 
Când utilizarea apei revine la nivelul normal, şi numărul de 
regenerări va reveni la normal. 
Nivelul apei din compartiment: 
În timpul funcţionării normale, nivelul apei din 
compartimentul staţiei de dedurizare va creşte şi va scădea 
după cum cere procesul de regenerare. 
Dacă staţia de dedurizare e folosită în parametrii 
operaţionali specificaţi, nivelul apei nu ar trebui să ajungă la 
racordul de preaplin. 
Dar, dacă apare un caz de deversare, vă rugăm să 
consultaţi secţiunea de depanare (cap. 6) pentru 
diagnosticarea problemei. După orice caz de deversare, 
reduceţi nivelul apei şi inițiați o regenerare manuală, cum se 
descrie mai sus. 

Verificaţi nivelul apei săptămânal şi după orice 
eveniment neplanificat, de ex. pană de curent. 

4.3 Setarea durităţii apei amestecate 
(vezi şi pct. 3.6, sub-punctul 7) 

După reglarea iniţială a staţiei şi introducerea durităţii apei 
de alimentare, analizaţi duritatea apei tratate de ieşire în 
aval de staţie, la unul din cele mai apropiate robinete de 
apă rece, cu ajutorul analizorului de duritate a apei. 
Reglaţi cu vana de amestec (pct. 3.5 - Nr. 3) până la 
valoarea dorită. 

 
Duritate în 
°dH 

Setări min., medii şi max.  

Max. Medii Min. 

8,4 8 6 4 

11,2 7 5 3 

14,2 6 4 2 

16,8 5 3 1 

19,6 4 2 1 

22,4 3 1 1 
 = Zile între regenerare 

Pentru a converti duritatea apei °dH şi °fH în ppm 
(mg/l), folosiţi tabelul de la capitolul Date de referinţă 
pentru reglarea durităţii. 

5 Mentenanţă 
5.1 Lucrări de mentenanţă 
Utilizatorul trebuie să efectueze regulat următoarele 
verificări pentru a garanta că staţia funcţionează corect. 
Verificaţi agentul de regenerare (sare) şi completaţi după utilizare. 
Verificaţi duritatea apei: 
Duritatea apei potabile şi duritatea setata a apei 
amestecate trebuie verificată de 2 ori pe an şi duritatea apei 
amestecate trebuie corectată la nevoie. 
Verificaţi vizual dacă există scăpări: 
Verificaţi liniile de racordare şi racordurile dacă au scăpări. 
Verificaţi din două în două luni dacă există murdărie în zona 
de stocare a agentului de regenerare şi compartimentul 
pentru soluţie de sare şi, la nevoie, curăţaţi şi spălaţi cu jet 
de apă curată. Intervalele dintre verificări sunt minimele 
recomandate şi trebuie adaptate condiţiilor de la faţa locului. 

5.2 Responsabilităţile utilizatorului 
Orice echipament tehnic necesită service regulat pentru a 
garanta o funcţionalitate optimă. 
Urmariti calitatea şi valoarea presiunii apei care trebuie 
tratată. Dacă calitatea apei se schimbă, s-ar putea să 
trebuiască să modificaţi setările. 
Consultaţi un specialist dacă e nevoie de acest lucru. 
Pentru garanţia şi funcţionarea adecvată a staţiei, sunt 
necesare verificări regulate efectuate de utilizatirr. Staţia de 
dedurizare trebuie inspectată regulat conform condiţiilor de 
funcţionare şi utilizare. 

 

Intervale pentru verificările efectuate de 
utilizator: 
După utilizare: Completare sare de 

regenerare  
2x anual Verificaţi presiunea 

2x anual Verificaţi calitatea apei 

1x anual Curăţaţi rezervorul de soluţie 
de sare 
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5.3 Mentenanţă şi piese de uzură 

Şi piesele de uzură trebuie înlocuite la intervalele de 
mentenanţă prescrise pentru a garanta funcţionalitatea şi a 
respecta condiţiile de garanţie. Staţia de dedurizare ar 
trebui servisată o dată pe an. 
Piesele de uzură pot fi înlocuite numai de personal calificat 
(instalatori sau echipa de service post-vânzare). 
Vă recomandăm să încheiaţi un contract de mentenanţă cu 
instalatorul dumneavoastră sau cu o echipa de service post-
vânzare. 

 
 
6 Defecte 
6.1 Depanare 
Atenţie: 

Informaţii pentru curăţare: 
Pentru curăţare, folosiţi doar apă potabilă limpede! Utilizarea 
altor soluţii de curăţare (alcool ori agenţi de curăţare pe bază 
de alcool) va deteriora suprafeţele de plastic ale staţiei. 

5.4 Eliminare şi informaţii privitoare la 
mediu 

La finalul vieţii produsului, vă rugăm să contactaţi Serviciile 
pentru Clienţi pentru a aranja înlocuirea staţiei 
dumneavoastră. 
Eliminarea staţiei dumneavoastră şi a oricăror piese electrice 
(de ex. condensator 0,22 μF, baterie 5,5 V) ar trebui făcută 
numai la centre autorizate de reciclare DEEE. 

Dacă staţia de dedurizare nu funcţionează aşa cum ar trebui, vă rugăm să consultaţi lista de verificare de mai jos. 
 

Lista de verificare Soluţie Pag. 

Problema: Apa rămâne dură.   

Există minimum 150 mm de sare în compartimentul 
pentru soluţie de sare? 

Umpleţi cu sare compartimentul pentru soluţie de sare. 9 

Alimentarea cu energie electrica este pornita? Porniţi alimentarea si verificati legaturile electrice. 

Staţia este activata? 
Problemă hidraulică în timpul regenerării (de ex. 
căderea de presiune a apei). 

Închideţi vana by-pass şi deschideţi venele de intrare 
şi de ieşire. 
Vă rugăm reporniţi manual regenerarea. 

Setarea durităţii este corectă? Resetaţi duritatea dacă e necesar. 9, 12 

Problemă: Nivelul de apă din compartimentul pentru 
soluţie de sare ajunge la preaplin. 

  

Presiunea apei de intrare se încadrează în specificaţia 
staţiei de dedurizare? 

Conectaţi un manometru la o ieşire de apă şi verificaţi 
dacă presiunea este între: 1.0 - 8.0 bar. 

5, 6, 7 

Presiunea e în afara specificaţiei staţiei de 
dedurizare. 

Montaţi un reductor de presiune (de ex 
Honewyell D06F) sau o pompă de 
suprapresiune, în funcţie de situaţie. (respectaţi 
nota de mai jos) 

Este debit prin linia de scurgere? Verificaţi dacă linia de scurgere nu este răsucită, 
obturată sau îngheţată. 

8, 9 

A fost o pană de curent? Verificaţi dacă staţia e pornită şi dacă legaturile 
electrice sunt bine efectuate si stranse 

5, 11 

Problemă: Nu e apă.   

Vana de închidere a reţelei e deschisă? Deschideţi vana de închidere a reţelei. 9 

Vanele de intrare şi ieşire ale staţiei de dedurizare 
sunt deschise? 

Deschideţi vanele de intrare şi ieşire ale staţiei de 
dedurizare. 

9 

Dacă apare un caz de deversare (preaplin) sau dacă 
oricare din cele de mai sus necesită o intervenţie, 
reduceţi nivelul de apă şi iniţiaţi o regenerare prin 
apăsarea şi menţinerea tastei de regenerare 
manuală [RECHARGE] mai mult de şase secunde. 

Atenţie: 
Dacă staţia de dedurizare nu funcţionează aşa cum ar 
trebui, vă rugăm să consultaţi lista de verificare de mai jos. 
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Lista de verificare Soluţie Pag. 

Problemă: Apa curge continuu de la scurgere.   

Staţia e în modul de regenerare? Dacă da, e ceva normal, aşteptaţi până când 
regenerarea e gata. 

5 

Este pornită staţia? Nu ar trebui să existe debit în poziţia de funcţionare. 6 

Problemă: Utilizare excesivă de sare.   

Verificaţi setarea durităţii. Reduceţi duritatea dacă e incorectă. 5, 12 

Problemă: Afişajul Electronic.   

Afişajul arată codul de eroare: "Err 1", sună alarma 
sonora (vezi nota de mai jos). 

Verificaţi dacă toate legaturile electrice sunt sigure. 
Opriţi alimentarea electrică 10 secunde, apoi porniţi-o 
iar, lăsaţi sistemul să se reseteze. 

11 

Afişajul digital e gol? Verificaţi dacă staţia e pornită şi toate legaturile 
electrice sunt sigure. 

Problemă: Staţia se regenerează la o oră greşită.   

Ora prezentă e corectă? Resetaţi ora prezentă. 5 
 

Dacă poziţia de pornire nu este detectată în 10 minute, 
afişajul principal va arăta un mesaj "Err 1" pentru a indica o 
eroare a regulatorului şi va suna o alarmă sonoraă. Starea de 
eroare poate fi eliminată numai prin oprirea alimentării 
electrice şi repornirea ei. 

7 Dimensiuni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notă: Toate dimensiunile sunt în mm, dacă nu se precizează 
altfel. 

ATENŢIE! 
Dacă problema persistă, vă rugăm să sunaţi la 
distribuitorul dumneavoastră local sau la echipa 
de service post-vânzare. 

Prezentare generală 
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