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Filtru de apa profesional 

Manualul de utilizare  

Va rugam cititi cu atentie instructiunile din acest manual.  

Scop 

Filtrul de sedimente FPV (precum si modelele sale FPV-12, FPV-34, FPV-112HW, FPV-

1) cu conexiuni de 1", 3/4", 1/2" este destinat pentru tratare apei rece in conditii casnice, 

pentru indepartarea particulelor fine (rugina, nisip, namol etc.), reducand culoarea si 

turbiditatea apei. Filtrele protejeaza conductele de apa, aparatele casnice (masina de 

spalat vase, masina de spalat haine, boilere etc.) si obiectele sanitare de depuneri pe 

suprafata lor ce poate cauza deteriorarea acestora. 

Atentie! 

Pentru tratarea apei calde, utilizati doar filtrul FPV-112HW  cu conexiune de 1/2". 

Carcasele pentru filtrele FPV-112HW sunt fabricate din fibra de sticla, astfel incat sa 

reziste la presiune de 12 bari in sistemele de alimentare cu apa. Aceste carcase, cu 

cartusele corespunzatoare, sunt recomandate pentru tratarea apei in cladirile inalte, care 

sunt caracterizate de presiuni mai mari in instalatie. 

Caracteristici/ Model filtru FPV-12 FPV-34 FPV-1 FPV-112HW 

Marime (inaltime) 10’’ 

Corp transparent DA NU 

Conexiuni  1/2’’ ¾’’ 1’’ 1/2’’ 

Tipul instalatiei In linie 

Cartuse     

Material cartus, grad filtrare Polipropilena, 5 µm 

Capacitate totala pe cartus 20.000 L, in functie de calitatea apei, durata de viata a 

catusului nu trebuie sa depaseasca 6 luni, in orice caz. 

Retentia particulelor mai mari 

de 5  µm 

99% 

Eficienta filtrarii depinde de calitatea apei si poate varia in 

timpul functionarii 

Temperatura apei permise +5˚C ÷ +35˚C +5˚C ÷ +71˚C 

Temperatura de lucru a apei +5˚C ÷ +18˚C +5˚C ÷ +71˚C 

Temperatura mediului ambiant 

permisa 
+5˚C ÷ +40˚C 

Temperatura mediului ambiant 

de functionare  
+14˚C ÷ +24˚C 

Presiunea apei din retea 0,14 ÷ 0,6 MPa 0,14 ÷ 1,2 MPa 
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Debit maxim 10 l/min 

Greutate filtru uscat, kg 0,9±5% 1,2±5% 

Durata  utilizare a  filtrului Durata de viata a filtrului fara cartus este de 5 ani. La 

sfarsitul acestei durate trebuie inlocuit. 

Descrierea filtrului 

Intrare 

Iesire 

Filtrul cuprinde carcasa, capacul carcasei, garnitura de etansare intre ele. Insertiile de 

alama filetate in capete servesc pentru conexiunea filtrelor la conducta. 

Desenul setului de filtrare:  

 

1. Carcasa 

2. Capac 

3. Garnitura O-ring 

4. Cartus 

5. Ventil de aerisire 

6. Cheie carcasa 

7. Suport (nereprezentata in imagine) 

 

 

Kit de filtru FPV: 

1. Ansamblu filtru - 1 bucata 

2. Suport de prindere filtru pe perete - 1 bucata 

3. Suruburi autofiletante - 4 bucati 

4. Cheie de desurubare carcasa - 1 bucata 

5. Manual de instructiuni - 1 bucata 

6. Cartus KPV 2510 sau KPVN 2510 PP - 1 bucata 
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Instalarea filtrului 

Acest produs trebuie instalat in locul de functionare de catre un specialist calificat.  

Filtrul se instaleaza pe teava de alimentare apa rece (modelul FPV-112HW - pe instalatia 

de apa calda). Conectarea filtrului la teava de apa se poate face cu furtune/racorduri 

flexibile, sau poate fi montat direct pe teava. Astfel, in functie de model, filtru si 

configuratia sistemului de apa, poate fi necesara utilizarea de nipluri sau adaptori (care nu 

sunt incluse in kitul filtrului). La instalarea setului de filtrare, observati directia de 

curgere indicata cu sageti pe capacul filtrului. 

ATENTIE!!! 

Inainte de instalarea filtrului opriti alimentarea cu apa. 

Exemplu 1:  Filtrul poate fi montat pe conducta cu racorduri si nipluri. 

Exemplu 2: Filtrul se poate conecta la conducta de apa cu ajutorul furtunelor flexibile. 

 Piuliutele furtunului trebuie infiletate de nipluri in carcasa filtrului cu mana, apoi stranse 

cu cheia. 

In ambele situatii evitati infiletarea niplurilor prea adanc in capacul carcasei. 

Exemplu 3:  Capacul filtrelor poate fi imbinat direct cu racordul cu filet exterior montat 

pe teava.  

In cazul in care filtrul dumneavoastra este echipat din fabrica cu nipluri, nu indepartati 

sau inlocuiti niplurile doar daca este absolut necesar. 

Pentru etansarea imbinarilor cu filet in timpul instalarii, utilizati banda de etansare sau 

canepa. 

Utilizati suportul pentru a monta filtrul pe perete, prindeti capacul filtrului de suport cu 

suruburi. 

Dupa instalarea filtrului, deschideti cu grija alimentarea cu apa, asigurati-va ca toate 

imbinarile sunt etanse. In caz de scurgeri de apa intre capac si carcasa, strangeti capacul 

cu cheia (inclusa in kit). 

Atentie! 

Pentru a asigura functionarea normala, precum si pentru a preveni eventuale deteriorari 

ale fitrului datorate unor suprapresiuni asociate cu lovitua de berbec in reteaua de 
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alimentare (ex. reluarea alimentarii cu apa dupa o oprire), producatorul recomanda 

instalarea unui reductor de presiune inaintea filtrului. Reductorul de presiune poate fi 

achizitionat de la un magazin de instalatii, de preferat un Honeywell D04, D05, D06 sau 

un produs similar. 

Inlocuirea cartusului 

Inlocuirea cartusului de filtrare este necesara pentru a asigura o calitate ridicata a apei. 

Inlocuirea cartusului este determinata de calitatea apei de alimentare, utilizarea filtrului, 

prezenta impuritatilor in apa si experienta utilizatorului. 

Termenul de utilizare al cartuselor NU trebuie sa depaseasca 6 luni indiferent de utilizare. 

Acest lucru se datoreaza pericolului de contaminare bacteorologica datorita utilizarii la 

temperatura camerei. 

Dupa consumarea capacitatii de filtrare a cartusului, dedus prin citirile contorului de apa 

(contorul de apa nu este inclus) sau din pierderea capacitatii de filtrare, cartusul trebuie 

inlocuit. Durata de viata a cartusului nu trebuie sa depasesca 6 luni, indiferent de conditii. 

Inlocuiti doar cu cartuse originale KPV 2510 (KPVN 2510 pentru modele de filtru FPV-1 

si FPV-112HW ). Utilizarea de cartuse de la alt producator va anula garantia filtrelor. 

Producatorul garanteaza calitatea ridicata a cartuselor originale, si conformitatea cu 

standardele cu privire la marime si caracteristici, ceea ce este esential in functionarea in 

siguranta si fara accidente a filtrelor. 

In vederea inlocuierii cartuselor: 

- Opriti alimentarea cu apa  

- Eliberati presiunea din interiorul filtrelor. Pentru a face acest lucru, inchideti robinetul 

situat inaintea filtrului si deschideti robinetul de dupa filtru. 

- Pozitionati un recipient cu un volum de cel putin 1 litru sub filtru pentru a colecta apa  

- Desfaceti carcasa filtrului cu cheia si indepartati cartusul uzat 

- Clatiti carcasa si capacul filtrului cu apa de la robinet 

- Instalati un nou cartus in carcasa 

- Pozitionati garnitura O-ring in canelura din interiorul carcasei. Daca garnitura este 

deteriorata, este necesar inlocuirea sa cu una noua (se va achizitiona separat) 
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- Infiletati carcasa de capac cu mana, apoi strangeti cu cheia. 

- Porniti alimentarea cu apa, verificati imbinarile.  

Filtrul dumneavoastra este gata de utilizare. 

Atentionari 

- Imediat dupa instalarea sau inlocuirea cartuselor, nu lasati produsul 

nesupravegheat timp de 2 ore pentru a verifica functionarea corecta a filtrului si a 

etansarii la imbinari. 

- Pentru a evita scurgerile si deteriorarile, nu instalati filtrul dumneavoastra si 

apelati la un instalator. 

- Pentru filtrarea apai calde utilizati doar FPV-112HW. 

- Pentru o calitate ridicata  a apei filtrate inlocuiti cartusul periodic 

- Protejati filtrul de razele directe ale soarelui 

- Instalati filtrele in locuri inaccesibile copiilor 

- In situatiile in care cartusul nu este utilizat o perioada indelungata de timp, opriti 

alimentarea cu apa catre acesta. 

- Nu utilizati filtrul pentru apa containta microbiologic sau de calitate necunoscuta 

fara dezinfectare corespunzatoare prealabila 

- Inainte de instalarea filtrelor verificati daca sistemul de alimentare cu apa 

functioneaza corespunzator si indeplineste specificatiile pentru functionarea 

produsului. Functionarea in conditii de temperatura si presiune ce nu respecta 

criteriile mentionate in acest document nu este acceptata.  Garantia si durata de 

viata se aplica filtrelor instalate corespunzator si utilizate conform acestui 

manual. Instalare defectuoasa, angajarea unui instalator necalificat sa se ocupe de 

instalarea acestuia, incalcarea conditiilor de functionare sau incapacitatea de 

mentinere in conditii corespunzatoare a produsului (inlocuirea la timp a 

cartuselor) va anula responsabilitatea producatorului. 

Transport si depozitare 

Produsul poate fi livrat prin orice mijoc de transport in orice conditii (cu exceptia in 

mijloace neincalzite in sezonul rece). Produsul va fi depozitat in ambalajul original, in 
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zone de depozitare la o distanta de cel putin 1m de surse de caldura, la o temperatura a 

mediului ambiant de +5°C pana la 40°C. Eliminati orice care poate duce la deteriorarile 

mecanice, contactul cu umiditatea sau substante chimice. Protejati filtrul de inghet si 

expunerea  directa la razele soarelui. Perioada de valabilitate nu va depasi doi ani de la 

data fabricatiei. 

Remedierea defectiunilor  

Defectiuni posibile si metode de eliminiare a acestora 

Problema Cauza posibila Manipulare 

Scurgeri in zona imbinarii 

capacului cu carcasa 

Carcasa nu este stransa 

suficient 

Strangeti carcasa cu cheia 

Garnitura O-ring este 

deteriorata 

Inlocuiti garnitura O-ring 

Scurgeri in zona imbinarii 

capacului cu fitingul si cu 

conducta de alimentare 

Conexiunea nu a fost 

efectuata corespunzator 

Strangeti conexiunea sau 

utilizati banda de etansare 

 

 

Garantia 

Producatorul garanteaza functionarea corespunzatoare a filtrului timp de 12 luni de la 

data achizitiei, in conditiile de depozitare, instalare si utilizare mentionate in acest 

manual. In cazul absentei datei de achizitionare si semnatura/stampila vanzatorului, 

garantia produsului se stabileste incepand cu data de productie a produsului. 

Pentru service in timpul garantiei, contactati magazinul de unde ati achizitionat produsul. 

Producatorul este scutit de raspundere in urmatoarele situatii: 

- incalcarea de catre utilizator a regulilor de instalare si functionare descrise in acest 

manual 

- deteriorari mecanice exterioare a produsului sau a elementelor componente 

- neinlocuirea la timp a cartuselor uzate 

- utilizarea cartuselor in alte scopuri decat cele mentionate 
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- pierderea acestui manual cu data productiei si achizitionarii, si absenta altor 

informatii ce pot determina durata de viata a produsului 

- in alte cazuri stipulate de lege 

Durata de utilizare a produsului este de 5 ani. Dupa acesata perioada filtru trebuie 

inlocuit. Conditiile de service si perioada de garantie nu se aplica cartuselor de 

filtrare care sunt consumabile. 

Model: ______________________________ 

Data achizitionarii:_____________________ 

Data productiei: 

Stampila vanzatorului:__________________ 

 

Producatorul isi rezerva dreptul de a face modificari in designul produsului, nestipulate in  

acest manual si care nu au nici un efect asupra functionalitatii produsului. 

 

Producator: Asociatia Stiintifica de productie (SPA) ECOSOFT LLC, 

str. Dzerzhinskogo, nr.1 , Irpen 08200, Regiunea Kiev, Ucraina 

 

Produs in conformitate cu TUU 29.7-31749798-002:2005 

 

Fabricat in Ucraina 


