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Scop 
 
 
Unitatea ECO este concepută pentru purificarea apei a cărei calitate nu corespunde 
standardelor de sănătate ale OMS (Organizația Mondială a Sănătății). Nu numai că unitatea 
distruge toate bacteriile și virușii în câteva secunde, dar reduce și conținutul de metale grele la 
standardele europene de siguranță și produce apă cu gust plăcut, păstrând mult din conținutul 
său mineral benefic. 
 
Procesul implicat în producția de apă purificată a fost dezvoltat de-a lungul multor ani și încă nu 
are comparații. Unitatea ECO a fost supusă unor teste medical-biologice tehnice și 
independente, confirmând că distruge chiar și niveluri extreme de bacterii și viruși din apă, 
precum și de compuși organici (inclusiv fenoli), făcând apa sigură, plăcută la gust și potabilă. 
 
 

Ați făcut alegerea corectă! 
 
 
Purificarea apei în unitatea ECO se realizează prin oxidare și reducere naturală care distrug și 
neutralizează toate substanțele periculoase. Conceptul de tratare a apei în unitatea ECO poate 
fi rezumat după cum urmează: un astfel de tratament elimină tot ceea ce este dăunător și străin 
unui corp uman și reține tot ceea ce este util și inofensiv. 
 
Apa ECO are un potențial de absorbție și hidratare excelent, având o dimensiune mai mică a 
clusterului și o concentrație mai mare de minerale solubile. Reduce condițiile supraacide și 
crește oxigenul stabilizat în corpul uman, contribuind la o digestie mai bună. 
 
Apa ECO este ușor alcalină, are un ORP redus (reducerea oxigenului, potențial Redox) și este 
bogată în electroni, făcând-o un antioxidant natural. 
 
Cercetarea efectelor apei ECO a fost efectuată încă din anii 1950. Datele colectate, indică că 
apa este bună pentru artrită, constipație cronică, diaree cronică, diabet, arsuri la stomac, 
oboseală cronică, indigestie, hipertensiune arterială, crampe la nivelul picioarelor, circulație 
slabă, migrene, greață, obezitate, osteoporoză, psoriazis, stres. 
 
Apa curată pură este esențială pentru o sănătate bună. Dacă o combinăm cu o dietă bine 
echilibrată de fructe, legume, vitamine și minerale și exerciții fizice regulate, vom scăpa de 
sucurile acide pe care obiceiurile proaste de consum și băut le formează în corpul nostru. 
 

Informații importante de siguranță 
 
• Citiți cu atenție instrucțiunile utilizatorului, cu sfaturile și notele de atenționare înainte de a 
utiliza acest aparat. Numai aplicând aceste instrucțiuni unitatea va funcționa corespunzator și va 
oferi un beneficiu maxim. 
 



• Salvați aceste instrucțiuni de utilizare. Păstrați-le la îndemână. Aceste instrucțiuni conțin 
multe sfaturi care vă va permite să instalați și să utilizați corect unitatea. 
 
• Această unitate este proiectată pentru purificarea apei potabile numai în conformitate cu 
aceste instrucțiuni. 
 
• Nu dezasamblați sau reparați singur unitatea. Toate lucrările de instalare, service și reparații 
trebuie efectuate de un service autorizat. 
 
• Înainte de a instala, deplasa, curăța sau întreține unitatea, opriți-o întotdeauna și scoateți 
ștecherul din priză. 
 
• Opriți alimentarea de la rețea dacă unitatea nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp. 
Comutatorul de rețea este situat pe panoul lateral stâng. Setarea acestui comutator pe OPRIT 
scoate curentul din unitate. 
 
• Nu folosiți apă de la robinet cu o temperatură mai mare de 65o Celsius. 
 
• Nu expuneți unitatea la temperaturi de îngheț având apa rămasă in circuitele unitații. 
 
 

Date privitoare la mediu 
 
Datorită reacției electrochimice directe, procesele naturale de distrugere și neutralizare a 
substanțelor periculoase în unitatea ECO sunt mai rapide. În acest proces, reactivii foarte activi 
precum ozonul, oxigenul atomic, compușii peroxidici, dioxidul de clor sunt sintetizați din apă în 
sine și contribuie la eficiența ridicată a procesului de purificare a apei, făcându-l mai ecologic 
decât alte metode populare de purificare a apei. 
 
 

Caracteristici generale și specificații 
 
• Designul unic al celulei diafragmatice asigură că apa procesată are contact maxim cu electrozii 
și, prin urmare, se realizează cea mai eficientă utilizare a energiei și un tratament mai bun. 
 
• Există o rezistență hidraulică minimă împotriva apei care curge prin camerele celulare și, prin 
urmare, se atinge un debit optim. 
 
• Electrozii sunt proiectați special pentru a suporta încărcări electrochimice ridicate la fel ca 
membranele. 
 
• Carcasa este realizată din materiale necorozive. Tuburile și conectorii sunt din plastic EPDM / 
PVDF. 
 
• Un simplu comutator de pornire / oprire cu indicator de alimentare pornește și oprește unitatea 
manual. 
 
• Nu există piese mobile sau înlocuibile. 



• Unitatea ECO este prevăzută cu un comutator de debit care va opri unitatea și o va menține în 
modul de așteptare în cazul în care fluxul de apă de la rețea va fi întrerupt din anumite motive. 
Unitatea își va relua funcționarea automat imediat după reluarea fluxului. În timp ce unitatea este 
în modul de așteptare, puterea din celulă este eliminată. 
 
• Unitatea ECO are două niveluri de putere furnizate celulei: 50V - poziția dreapta a 
comutatorului în interiorul carcasei și 36V - poziția stânga a aceluiași comutator. Vă sfătuim să 
aveți comutatorul în poziția 50V (dreapta) pentru o mai bună tratare a apei. Cu toate acestea, în 
cazul în care apa este extrem de mineralizată (TDS ridicat), siguranța situată lângă comutatorul 
nivelurilor de putere se va declanșa la terminarea funcționării unității. În cazul în care acest lucru 
se întâmplă, vă rugăm să treceți la modul de lucru 36V pentru o sarcină electrică mai mică pe 
celulă și să continuați operarea. 
 
 
Conectori 
Comutator principal 
Rezistenta de siguranta de 5A 
Iesire acid 
Led indicare alimentare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intrare principala apa 
Iesire apa ECO  
 

 
 
 
 
 
 
 

Instalare 
 
• Despachetați unitatea și asigurați-vă că toate piesele sunt prezente și nedeteriorate. 
 
• Decideți poziția de montaj a unității dvs. Cu cât este mai aproape de ușa mășții de chiuvetă, cu 
atât este mai bine, având acces ușor la comenzi. Este bine să o montați pe peretele lateral, cu 
urechile de montare furnizate, astfel încât să nu pierdeți spațiul de depozitare pentru curățarea 
materialelor. 
 

 

 



• Instalați robinetul corespunzător și fixați-l pe conducta principala de alimentare (opțional). Dacă 
nu utilizați robinete, direcționați furtunul de apă ECO către orice recipient pentru a acumula apă 
ECO pentru consum ulterior. 
 
• Conectați tubulatura albastră la unitate și la bateria chiuvetei sau utilizați IT pentru preluarea 
imediată a apei Eco. 
 
• Opriți alimentarea de la rețea. Atașați robinetul la tubul de apă rece și conectați tubul roșu la 
robinet și la unitate. 
 
• Deschideți robinetul conductei și setați debitul de apă prin unitate pentru ~ 100-120 litri de apă 
pe oră (1 litru în 40 de secunde) 
  
• Conectați cablul de alimentare la o sursă de CA de ~ 230v (110V). 
 
• Porniți sursa de alimentare și asigurați-vă că LED-ul „POWER” este aprins pe panoul frontal al 
aparatului. 
 
• Porniți bateria chiuvetei și testați debitul. Verificați unitatea să nu prezinte scurgeri. 
 
NOTĂ: Înainte de a porni unitatea, asigurați-vă că totul este conectat și instalat corect. 
 
Desen de montaj (uzual) 

  
 
NOTĂ: în unele instalații (în funcție de alimentarea cu apă) este montat un robinet diferit 
 

Unitatea este furnizată cu: 
• Tuburi de anolit, catolit și acid. 
• Urechi de fixare pe perete. 
 

1 – conductă principală apă 

2 – robinet  

3 – filtru 

4 – conducta apa 

5 – conducta apa ECO 

6 - Baterie chiuveta 



Flux de apă: 
• de la conducta principală de apă la unitatea ECO prin intermediul tubului roșu. 
• de la unitatea ECO la baterie sau consum imediat prin intermediul tubului albastru. 
 
 

Cum functioneazã? 
 
Procesul de purificare a apei în unitatea ECO include oxidarea electrolitică anodică, electro 
catalitica și oxidarea chimică suplimentară în rezervorul intermediar al reactorului vortex și 
purificarea catalitică în reactorul catalitic. 
 
Unitatea constă dintr-o celulă diafragmatică electrochimică, un reactor catalitic, o cameră de 
reacție vortex și o sursă de energie VDC. Proiectarea celulelor diafragmatice asigură contactul 
tuturor micro volumelor de apă care curg prin camera cu electrod anodic sau catodic cu o 
suprafață a electrodului, ceea ce asigură o calitate înaltă a purificării electrolitice și 
electrocatalitice a apei. 
 
Apa purificată prin unitatea ECO capătă proprietăți biocide, stimulează oxidarea biologică, poate 
oferi detoxifiere electrochimică indirectă a corpului uman prin oxidarea diferitelor toxine. În cursul 
tratamentului electrochimic al anodului, apa devine saturată cu oxidanți foarte activi, în fracțiuni 
de secundă. 
 
Procesele de oxidare electrolitică directă (pe suprafața electrodului) și oxidarea electrocatalitică 
asigură distrugerea impurităților organice și demolarea microorganismelor. Produsele finale ale 
oxidării totale a tuturor materiilor organice (inclusiv fenoli) sunt în general inofensive, în principal 
dioxid de carbon și apă. 
 
Potențialul de reducere a oxidării extrem de ridicat al apei din camera anodică și compușii meta-
stabili ai clorului activ și oxigenului activ care participă la reacții împiedică formarea substanțelor 
organice toxice din clor și asigură distrugerea totală a dioxinelor. 
 
În reactorul catalitic, distrugerea catalitică a compușilor activi ai clorului și oxidarea catalitică a 
substanțelor organice se efectuează pe suprafața granulelor unui catalizator fără înlocuire și fără 
regenerare, unde compușii activi ai clorului se descompun pentru a forma particule foarte active 
de scurtă durată. La ieșirea din camera catalitică, apa este saturată cu oxigen și practic nu 
conține compuși activi de clor. 
 

Operațiune / Mod de utilizare 
 
Porniți robinetul / bateria chiuvetei de fiecare dată când aveți nevoie de apă potabilă pură. 
 

Service și întreținere 
 
Pentru performanțe optime, aparatul trebuie curățat la intervale regulate. Frecvența de curățare 
depinde de duritatea apei de la robinet și de cantitatea de apă pe care o consumați zilnic. Dacă 
aparatul dvs. începe să producă din ce în ce mai puțină apă, este timpul să îl curățați / să 
spălați. 



 
 
Pre-filtrul de curățare 
1. Închideți robinetul de pe conducta principală. 
2. Deșurubați prefiltrul 
3. Îndepărtați particulele de rugină din filtru 
 
Spălarea reactorului 
1. Folosiți 0,5 litri de acid clorhidric 5% sau oțet 10%   
2. Deconectați mașina de la sursa de alimentare scoțând ștecherul din priză 
3. Închideți robinetul de pe conducta principală. 
4. Deconectați tubul albastru. 
5. Deschideți orificiul de evacuare a acidului scoțând dopul și eliberați apa reziduală din camera 
catodului. 
6. Folosiți o seringă de injecție sau o pâlnie pentru a pune acid (oțet) în camera cu catod a 
unității prin orificiul de apă ECO până când îl vedeți curgând de la orificiul de ieșire pentru acid. 
Închideți orificiul de evacuare a acidului după aceea. 
7. Lăsați acidul / oțetul în interiorul aparatului timp de ~ 1 oră sau lăsați-l peste noapte, dacă 
este posibil. 
8. Conectați tubul albastru la unitatea ECO.  
9. Deschideți conducta. Deschideți orificiul de evacuare a acidului. 
10. Porniți bateria chiuvetei și spălați unitatea cu apă timp de ~ 3 minute înainte de a o pune din 
nou în funcțiune. 
 
Notă: Dacă întâmpinați probleme suplimentare, vă rugăm să contactați echipa de service 
 

Specificații 
 
Capacitate ieșire, L/hr ~60-120 

Tensiune, V 220-230/110 VAC 

Frecvență, Hz 50-60 

Consum energie, W < 100 Watt/H (in modul defuncționare) 

Greutate totală, Kg 5 kg 

Temperatura apa de alimentare, C Mai mică de 65oC 

Presiune apa, Bar 0.5 – 2.5 

TDS apei de intrare 100-1000 ppm 

Durata de service Nu mai devreme de 5 ani sau approx  
1.000.000 litri de apă pură 

 

Aprobări CE  
 
Această unitate este fabricată în conformitate cu  Regulamentele privind echipamentele electrice 
de joasă tensiune și reglementările de siguranță electrică și este proiectată să respecte cerințele 
următoarelor directive CE: 
• Directiva de joasă tensiune și cerințele de siguranță electrică (EN60950) 
• Testarea emisiilor E.M.C (EN55022) 
• Testarea generică a imunității E.M.C (EN 50082-1) 



• Directiva LVD privind marcajul CE (93/68 / CEE) 
• Directiva de compatibilitate electromagnetică (89/336 / CEE) 
• Directiva europeană de joasă tensiune (73/23 / CEE) 
• Directiva europeană privind utilajele (98/37 / CE) 
• Siguranță generală a produselor (92/59 / CEE) 
 

Ghid de depanare: 
 
Ceea ce poate părea a fi o problemă, nu este întotdeauna o problemă reală. Dacă aparatul nu 
pare să funcționeze corect, este posibil să fiți capabil să vă ocupați singur de eroare. 
 
Înainte de a apela la un specialist, citiți și urmați cu atenție informațiile și sfaturile date mai jos. 
 

PROBLEMĂ CAUZĂ PROBABILĂ REMEDIU/ACȚIUNE 

LED-ul de alimentare de pe 
panoul frontal nu se aprinde. 

Mufa de alimentare nu este 
fixată corect. 
Siguranța este arsă. 

Verificați ștecherul și priza 
de alimentare. 
Verificați siguranța. 

Unitatea nu produce apă. Robinetul de pe conducta 
principala de alimentare este 
închis. 

Asigurați-vă că aveți apa de 
la rețea. 

Unitatea nu produce apă. Reactorul este colmatat. Spălați reactorul. Urmați 
procedura de service. 

LED-ul, care indică faptul că 
unitatea funcționează, nu se 
aprinde. 

LED-ul este ars sau 
comutatorul de flux este 
blocat. 

Verificați dacă LED-ul se 
aprinde în interiorul unității. 
Deconectați intrarea și 
ieșirea de la unitate. 
Eliminați apa din unitate și 
reconectați-vă. 

Unitatea produce din ce în ce 
mai puțină apă. 

Colmatarea reactorului 
electrochimic sau blocarea 
prefiltrului. 

Urmați procedurile de 
service. 

 

 


