
Instrucțiuni de instalare 
cartuș filtrant AQA drink







1 În timp ce capacitatea de filtrare specificată este valabilă pentru condiții de testare definite, capacitatea
reală în timpul funcționării poate fi mai mare sau mai mică. Înlocuiți filtrul atunci când capacitatea menționată 
mai sus a fost atinsă, dar cel puțin o dată la 12 luni. °dH = grade germane pentru exprimarea durității apei
2 Reglabilă prin intermediul capului de filtru

Dimensiuni și greutate MP200 AQA monitor

Înălțime cu cap filtru mm 360 -

Înălțime fără cap filtru mm 385 -

Diametrul cartușului filtrant Ø mm 88 -

Dimesiuni ( L x l x h) mm - 80 x 47 x 30

Condiții de operare MP 200 AQA monitor

Racord (intrare /ieșire) filet exterior 3/8“ Piuliță, filet interior 3/8 “
Filet exterior  3/8 “

Debit nominal l / h 180 -

Presiune de operare bar 2 până la 8 -

Presiunea apei alimentate bar > 1,2 2 - 8

Pierderi de presiune la 180 l / h1 bar 0,60 -

Temperatura apei alimentate
(min.max.) °C + 4 până la +30 + 4 până la +30

Temperatura ambientală
(min. / max.) °C + 4 până la +40 + 4 până la +40

Domeniu măsurare debit l/ min - 0,8 - 15 

Abateri ale debitului % - + / - 5

Poziție de montare orizontală/ verticală orizontală

Volum minim de evacuat l 2 -

1. DATE TEHNICE

2. CAPACITATEA DE FILTRATE ȘI SETAREA BYPASS-ULUI

1 Cu setarea de bypass “2“și montat pe ambele părți cu un furtun DN8 lung de 1,5 m la intrare și ieșire.

Trebuie cunoscut nivelul de duritate a apei locale pentru a regla monitorul AQA și bypass-ul.
Aceste informații pot fi solicitate de la furnizorul de apă sau stabilite printr-un test rapid.

Calitatea apei brute Duritatea totală 1  Setare Bypass 2 AQA monitor

Moale < 8 3 900 l

Medie 8 până la 14 3 470 l 

Dură 15 până la 21 2 280 l 

Foarte dură 22 până la 28 2 160 l

Foarte, foarte dură > 28 2 140 l

i Notă:



3. DESIGN ȘI UTILIZARE

Cartușul filtrant BWT AQA drink MP 200 transformă apa de la robinet în apă filtrată și îmbogățită cu magneziu 
în 5 etape de filtrare ( vezi Fig.1).

1. Prefiltrarea elimină particulele cum ar fi nisipul sau rugina.

2. Prefiltrarea cu cărbune activ elimină substanțele organice pentru a proteja schimbătorul de ioni.

3. Schimbătorul de ioni ultra-perfomant reduce duritatea apei potabile și astfel, protejează aparatele împotriva 
depunerilor de calcar. Eliberează în apă mineralul valoros magneziu și reduce metalele grele cum ar fi cuprul, 
plumbul și nichelul.

4. FIltrarea cu cărbune activ reduce concentrația substanțelor care afectează gustul sau mirosul, ca de 
exemplu clorului.

5. Filtrarea fină finală, reține chiar și cele mai mici particule. 

 » Cartușul filtrant BWT poate fi utilizat numai cu apă rece care îndeplinește cerințele legale pentru calitatea 
apei potabile.

 » Conform cu toate regulile de instalare specifice naționale (ex. DIN 1988, EN 1717), condițiile generale de 
igienă și datele tehnice legate de protecția apei potabile.

 » Capul de filtru este prevăzut cu două supape antiretur în concordanță cu DIN EN 13959.

 » Locația de instalare trebuie să fie protejată împotriva înghețului și a luminii solare directe. Nu instalați unitatea 
aproape de surse de căldură sau de flăcări deschise.

 » Sistemul de filtrare nu trebuie să intre în contact cu niciun fel de chimicale, solvenți sau vapori.

 » Capul de filtru nu trebuie să rămână pentru mult timp la presiunea din rețea fără cartușul filtrant montat.

 » Capul de filtru trebuie schimbat după o funcționare de 5 ani

 » Sistemul de filtrare poate fi montat în poziție orizontală sau verticală: 
- Vertical: Lăsați cel puțin 65 mm de spațiu liber deasupra solului pentru a facilita schimbarea filtrului 
- Orizontal: Cartușul filtrant trebuie să fie așezat pe sol.

 » Dacă sistemul de filtrare este folosit cu robinetul AQA drink Pure cu trei căi, o ușoară picurare poate avea 
loc când cartușul de filtru AQA drink este pus în funcțiune. Acest lucru încetează imediat ce cartușul de filtru 
este complet aerisit, cel mai târziu după câteva zile.

 » Dacă autoritățile cer ca apa de la robinet să fie fiartă, această regulă se aplică și la apa filtrată. Odată 
ce apa potabilă furnizată de către rețelele publice este declarată și aprobată ca fiind inofensivă, cartușul 
filtrant trebuie să fie înlocuit, iar toate furtunurile și racordurile trebuie curățate.

 » Pentru anumite grupuri de persoane (ex. persoanele imunodeficitare, sugarii), este recomandat să fierbeți 
apa de la robinet înainte consumului. Acest lucru se aplică și la apa filtrată.

 » Pauze în operare: 
- Pauză de 2 zile sau mai mult: Clătiți sistemul de filtrare cu 2 litri de apă; (lăsați să curgă 2 l la robinet) 
- Pauză de 4 săptămâni sau mai mult: Cartușul filtrant trebuie înlocuit.

Indicatorul pentru schimbarea filtrului-monitorului AQA - este inclus în acest set pentru a asigura cea mai bună 
utilizare a filtrului. Unitatea programabilă de contorizare A este conectată la filtrul C prin intermediul 
senzorului B  (vezi.Fig. 2). 
Capul filtrului AQA drink D este prevăzut cu Aquastop, care previne scurgerile nedorite de apă în timpul 
instalării filtrului. Pierderile (apă care poate fi filtrată doar de pașii 4 și 5 (Fig. 1)) se pot ajusta prin intermediul 
funcției bypass E a capului (vezi instrucțiunile de instalare, capitolul Schema de instalare). 

i Notă:

Apa potabilă filtrată este clasificată în categoria 2 în conformitate cu EN 1717.
Capul filtrant BWT AQA drink este compatibil pentru utilizarea doar cu cartușele originale BWT AQA drink.

4. INSTRUCȚIUNI DE OPERARE ȘI SIGURANȚĂ



Problemă Cauză Soluție

Apa filtrată nu curge

Alimentarea cu apă sau alte 
robinete sunt închise.

Cartușul filtrant nu este 
înșurubat complet/ corect în 
capul universal.

Capul filtrant nu este corect 
instalat.

Verificați robinetele și deschideți-le 
dacă este necesar.

Deșurubați cartușul filtrant cu o 
jumătate de tură, apoi înșurubați-l 
din nou până la capăt.

Direcția debitului - Verificați săgeata 
de direcție de pe capul filtrant și 
inversați-o dacă este necesar.

Debit redus de apă Presiunea sistemului prea mică. Verificați presiunea.

Dispozitivul Aquastop al capului 
filtrant picură când cartușul este 
îndepărtat.

Depunere de particule străine 
în Aquastop.

Aerisiți sistemul cu cartușul filtrant 
montat.

Conexiunile picură Garnitură defectă Verificați garnitura și înlocuiți-o dacă 
este necesar.

Bule de aer Aerisirea nu este completă Repetați aerisirea

Apă cu aspect lăptos/ turbiditate

Dioxidul de carbon apărut în 
timpul procesului de filtrare 
apare sub formă de bule mici 
albicioase.

După cca. 5min. turbiditatea dispare.

5. POSIBILE PROBLEME

Dacă sunt disponibile puncte locale de colectare, returnați cartușele de filtru epuizate, alte piese și ambalaje 
pentru reciclare în interesul protecției mediului. Respectați reglementările locale aplicabile!!

Eliminați bateriile convenționale și reîncărcabile într-un mod ecologic.
Bateriile sunt marcate cu simbolul coșului de gunoi tăiat. Este interzisă aruncarea bateriilor 
împreună cu deșeurile menajere. Bateriile care conțin substanțe nocive sunt marcate cu 
simbolurile chimice Cd pentru cadmiu, Hg pentru mercur și Pb pentru plumb.

Atât bateriile convenționale, cât și cele reîncărcabile conțin substanțe dăunătoare și resurse valoroase. 
Fiecare consumator este obligat legal să returneze toate bateriile convenționale și reîncărcabile uzate și 
epuizate la un punct de colectare aprobat. Acest lucru asigură faptul că bateriile sunt reciclate într-un mod 
ecologic și economisind resursele. După utilizare, puteți returna bateriile gratuit la punctul de vânzare sau în 
imediata apropiere a acestuia. Bateriile defecte pot fi aruncate la un centru local de reciclare a materialelor.

Vă rugăm să scoateți bateriile.
Înainte de a arunca aparatele sau dispozitivele electrice vechi, vă rugăm să scoateți orice baterii convenționale 
sau reîncărcabile existente care sunt ușor accesibile sau care nu sunt complet închise în aparat sau dispozitiv. 
Aruncați aceste baterii așa cum este descris mai sus.

6. ELIMINARE



Schemă de instalare
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