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SISTEM DE PURIFICARE 

A APEI 

PENTRU LOCUINȚE



Stadii de filtrare

Senzoristică

Minihidrofor

Modificări aduse sistemului de către firma noastră

- filtru grosier 5 microni
- carbon activ granulat
- blocuri de carbon activ
- membrană osmotică de 50 galoane
- mineralizator din carbon activ de nucă de cocos

- sensor lipsă apă
- sensor presiune înaltă
- supapă sens unic
- supapă cu autoînchidere
- rezistență hidraulică
- vană evacuare presiune

- pompă
- vas expansiune 12L /dimensiuni 280 x 400mm
- sursă alimentare pompă

- pompa este montată după cel de-al treilea filtru - pompa funcționează 
mai bine și o perioadă mai lungă

- primul filtru are carcasa transparentă - se poate vizualiza starea filtrului 
(schimbarea filtrului înainte de colmatare protejează pompa să nu se 
strice)

S 5 stadii de filtrare   

S dimensiuni 360 x 210 x 500mm

S mini hidrofor

S robinet

S senzoristică

S materialele folosite sunt cele 

folosite în industria alimentară



În prezent şi familia Dumneavoastră are posibilitatea de a avea acces la 
apă curată de la robinet sau fântână, datorită purificatorului, care 
funcţionează cu filtru de apă Reverse Ozmozis. Osmoza inversă este o 
tehnologie specială care presupune trecerea apei printr-un filtru de apă 
specială. Orificiile filtrului de apă sunt atât de mici încât doar moleculele 
de apă curată pot trece. 

Apa este, cu siguranta, cheia vietii. Ea este esentiala pentru dezvoltarea si 
mentinerea sanatoasa a ecosistemelor. Numai ca, din cauza dezvoltarii 
industriale, natura, deci si apa, au devenit din ce in ce mai poluate, 
milioane de tone de substante poluante ajungand zilnic in apa. Purificarea 
apei este esentiala in viata 
de zi cu zi.

Relatia om-apa, in cifre
Aproape 70% din suprafata 
Pamantului este acoperita 
de apa si, indiferent daca 
este vorba de o coincidenta 
s a u  d e  c e v a  d i v i n ,  
organismul uman contine 
apa in proportie de 70%. 
Pentru un organism adult, 
aceasta proportie se traduce in 35-50 de litri de apa; inima, creierul si 
muschii contin 77% apa, sangele 86%, iar plamanii si rinichii, 75%.

Apa e parte integranta a functiilor noastre biologice, prezenta la toate 
nivelurile, iar calitatea ei este, indiscutabil, de o importanta vitala. 
Poluantii din apa care ajung in organism pot periclita functiile unor organe 
vitale, ca, de exemplu, rinichii.

Se recomanda consumul zilnic a minimum 2 litri de apa pentru a asigura o 
detoxifiere eficienta a rinichilor. Insa poate mai important ar fi sa se 
specifice ca este extrem de importanta calitatea acestor 2 litri de apa – 
bauturile carbogazoase prea dulci, chiar si apa minerala pot dauna in timp. 
Calitatea apei consumate este un factor primordial pentru functionarea 
adecvata a organismului.



De ce sa „evitam” consumul apei direct de  la robinet?

Exista diverse tipuri de poluanti prezenti in apa, peste 800, din care numai 
foarte putini sunt monitorizati. Sunt poluanti microbiologici (bacterii, 
virusuri, paraziti), ce pot cauza febra tifoida, dizenterie, hepatita, 
meningita, diaree etc.; anorganici (plumb, mercur, arsen, cadmiu), ce 
determina afectiuni ale creierului, ale nervilor, tulburari ale sistemului 
respirator, afectiuni ale inimii, dermatoze etc.; organici (nitrati, nitriti, 
benzen), ca, de exemplu, toxicitatea nitritilor din apa contaminata (ex. din 
fantani), ce determina intoxicare posibil fatala la sugari si copii mici; 
pesticide, ce pot cauza tulburari ale sistemului nervos, ale ficatului, si chiar 
cancer. 

Toate aceste probleme ale apei nu se 
rezolva printr-o simpla fierbere ,evident o 
mare parte din populatie are o practica 
destul ciudata in sensul cumpararii apei de 
baut din comert,iar pentru gatit folosesc 
in continuare apa netratata. Aceste 
practici au un efect destul de negativ pe 
termen lung asupra sanatatii si mai ales 
asupra bugetului,pentru ca aici nu vorbim 

numai de cheltuielile cu apa ci si de costul aparitei unor probleme de 
sanatate. Apa pura va deveni din ce in ce mai greu de obtinut in urmatoriul 
deceniu, atat din cauza pretului, cat si din cauza frecventei in natura. 

Studii ale specialistilor au ajuns la concluzii ingrijoratoare: apa din panza 
freatica a Romaniei este folosita in industria de fabricare a berii, in timp ce 
oamenii beau apa de suprafata, epurata adesea superficial. Dezvoltarea 
exponentiala a unor ramuri industriale a condus la consumul unor 
cantitati uriase de apa – peste 80% dintre apele Europei nu mai sunt 
curate, iar in Romania, nici 20% din statiile de epurare nu functioneaza la 
parametrii normali. Nu mai vorbim de retelele de distributie a apei care in 
cele mai multe cazuri sunt invechite,acestea reprezinta un risc pe care 
doar noi putem sa il eliminama prin utilizarea  de solutii de tratare a apei.  
Pentru Romania, din totalul de cca. 1400 de statii de tratare a apei, 
aproape 10%  distribuie apa care  este conforma cu parametrii 
bacteriologici, turbiditate, amoniac, nitriti, fier.



De ce sa ,,evitam” consumul apei imbuteliate?

Astazi, o familie medie 
cheltuieste 500 € anual 
pe apa imbutel iata.  
Dar nici acest lucru nu 
este suficient: un studiu 
recent ,  efectuat  de 
Consiliul pentru Apararea 
Resurselor Naturale, a 
descoperit ca 25% din apa 
imbuteliata este, de fapt, 
apa de la robinet, si un 
procent de pana la 22% 
din apa imbuteliata contine substante chimice contaminante peste 
valorile-limita. Daca sunt consumate timp indelungat, o parte dintre 
aceste substante pot cauza cancer sau alte probleme de sanatate.

De asemenea, Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania 
(APC) precizeaza ca apa minerala, plata sau carbogazoasa, contine mult 
calciu, sodiu, magneziu si potasiu – un consum prelungit al acesteia poate 
duce la depuneri sedimentare la rinichi.

Recent, s-a adus in discutie siguranta ambalajelor de tip PET: cercetatorii 
de la Universitatea din Heidelberg avertizeaza ca ele pot fi periculoase 
pentru sanatate, in procesul de fabricatie fiind utilizata o mare cantitate de 
antimoniu – substanta cu grad ridicat de toxicitate.

De asemenea, argumentul ecologic este extrem de important: o sticla de 
plastic este, valoric, echivalentul unui sfert de litru de petrol. La fabricarea 
PET-urilor, se foloseste atat petrol, rezultand emisiile de dioxid de carbon, 
cat si apa, care este poluata in urma proceselor tehnologice. Pe langa toate 
acestea, doar o parte infima dintre miliardele de sticle de plastic 
consumate anual se recicleaza - o risipa enorma si un gest sufocant pentru 
mediul inconjurator.



Pentru o mai buna vizualizare a mizeriei din apa s-a facut un test de 
electroliza a apei.

Care sunt solutiile?

Fierberea apei, ca masura preventiva, nu este de ajutor in cazul unor 
virusuri sau paraziti care rezista la temperaturi de peste 100 grade Celsius, 
iar alti poluanti, ca metalele grele, nu sunt eliminati. 

Filtrele mecanice retin numai impuritatile de natura fizica - particulele 
solide din apa. Insa am specificat deja ca exista numerosi poluanti de 
natura chimica ai apei.

Compania noastra a dezvoltat o serie de sisteme de purificat apa pt 
diferite nevoi. Toate produsele au fost modificate pt. O mai buna 
functionare si pt. A reduce nevoile de servisare.



Etapa 1 de filtrare

Mentiuni:
Filtrul se schimba atunci cind este necesar.
Momentul schimbarii se face vizual, atunci cind este maroniu.
Neschimbarea filtrului la timp  duce la deteriorarea pompei.

Filtru grosier

S FILTRU DIN FIBRE
S SE SCHIMBĂ INTRE 3-6 LUNI IN 

FUNCTIE DE CALITATEA APEI
S PREFILTRARE
S FILTREAZĂ  NOROI ,PARTICULE 

NEORGANICE,NISIP, ETC
S OBLIGATORIU DE 5MICRONI

Etapa 2 de filtrare Carbon activ granulat

S 5 MICRONI
S SE SCHIMBĂ O DATĂ LA 6-12LUNI
S FILTREAZA GUSTURI DĂUNATOARE
S FILTREAZĂ CLOR este principalul rol 

(clorul produce CHBr 2Cl si THM care 
sint cancerigeni)

S FILTREAZĂ MIROSURI 
S FILTREAZĂ  PARTICULE ORGANICE

Mentiune:
Se poate schimba si mai devreme daca se simte gustul de clor in 

apa. SE SCHIMBA ODATA CU FILTRUL DIN ETAPA 3!



Etapa 3 de filtrare Blocuri de carbon activ

S FILTREAZA PARTICULE ORGANICE
S SE SCHIMBĂ O DATA LA 6-12LUNI
S FILTRU  DE FINISARE
S FILTREAZĂ CLOR este principalul rol (clorul 

produce CHBr 2Cl si THM care sint cancerigeni)
S FILTREAZĂ MIROSURI
S FILTREAZĂ GUSTURI DĂUNATOARE
S 5 MICRONI

Mentiune:
Se poate schimba si mai devreme daca se simte gustul de clor in 

apa. SE SCHIMBA ODATA CU FILTRUL DIN ETAPA 2

Etapa 4 de filtrare Membrana de osmoză inversă

S Filtru 0.0001 microni
S Se schimbă la 24-36luni
S Filtrează: bacterii, metale grele, sare, substanţe 

minerale grele, substanţe chimice, etc.
S Membrana de 50galoane (ele pot fi de 75g / 

100g /300g sau industriale)
S Filtreaza poluanti microbiologici (bacterii, virusuri, 

paraziti), ce pot cauza febra tifoida, dizenterie, hepatita, meningita, 
diaree etc.; anorganici (plumb, mercur, arsen, cadmiu), ce 
determina afectiuni ale creierului, ale nervilor, tulburari ale 
sistemului respirator, afectiuni ale inimii, dermatoze etc.; organici 
(nitrati, nitriti, benzen), ca, de exemplu, toxicitatea nitritilor din apa 
contaminata (ex. din fantani), ce determina intoxicare posibil fatala 
la sugari si copii mici; pesticide, ce pot cauza tulburari ale sistemului 
nervos, ale ficatului, si chiar cancer.

Mentiune:
Membrana se poate schimba mai tirziu daca achizitionati un tester 

de apa tds (se poate schimba la 6 ani; valoarea masurata cu tds nu trebuie 
sa depaseasca 100ppm)



Cations
Sodium 90-93 99
Calcium 94-97 99
Magnesium 96-98 99
Potassium 87-94 99
Iron 95-98 99
Manganese 98-99 99
Aluminum 86-92 99
Ammonium 94-97 97
Copper 98-99 99
Nickel 98-99 99
Zinc 98-99 99
Strontium 98-99 99
Cadmium 96-98 99
Silver 93-98 98 
Mercury 96-98 98
Barium 96-98 99
Chromium 96-98 99
Lead 96-98 99

STANDARDE NSF /CE

După efectuarea testelor de laborator conform standardelor în vigoare aceasta 
membrana de osmoza poate controla procentul de contaminare a 

următoarelor elemente.

Anions
Chlori 87-93 99
Bicarbonate 90-95 98
Nitrate 60-75 97
Fluoride 87-93 98
Silicate 85-90 98
Phosphate 98-99 99
Chromate 86-92 99
Cyanide 86-92 95
Sulfate 96-98 99
Thiosulfate 96-99 99
Ferrocyanide 96-99 97
Bromide 87-93 98
Borate 30-50 50
Arsenic 96-99 99
Selenium 94-96 99

Biological & particulate contaminants
Bacteria >99 >99
Protozoa >99 >99
Ameobiccysts >99 >99
Giardia >99 >99
Asbestos >99 >99
Sediment/
   turbidity >99 >99

Inorganic 
contaminant             

% rejection
CTA*

% rejection 
TFC*

Inorganic 
contaminant             

% rejection
CTA*

% rejection 
TFC*

Etapa 5 de filtrare
Filtru de cărbune activ din nucă de cocos

S Mineralizator (este principalul rol)
S Filtreaza elementele gazoase
S Filtreaza microbian
S Dă gust apei prin eliberarea de 

minerale necesare organismului
S Se schimba intre 6-12luni

Mentiune:
Are inscriptionat pe filtru sensul de curgere pt. 

A nu se instala gresit



Sterilizare UV Filtru cu ultraviolete

S Bec de UV cu putere 6W
S Carcasa de inox
S Conectori pt. Furtun de ¼
S Suport plastic
S Furtun de ¼ pt. Conectarea in system
S Sursa + automatizare pt. Pornirea sterilizarii in acelasi timp cu 

pompa. (Aceasta modificare este facuta de firma noastra pt.       
A nu incalzi apa si pt. A nu functiona in timp ce sistemul nu este 
folosit.)

S Distruge virusii / bacteriile etc.

OPȚIONAL



Sterilizare Iod Filtru cu rășină iodată

OPȚIONAL

S Sterilizare finala
S Distruge virusii si bacteria
S Absoarbe  clorul reziduale
S Absoarbe alte elemente gazoase reziduale
S Regleaza gustul si mirosul
S Viata de functionare  2500l
S Rata de sterilizare 99.99%
S Temperatura apei  4.5-37.8 grade celsius
S Presiune 3-8 bari
S Debit 2.8 l/min

Mentiune:
La prima instalare trebuiesc conectori si furtun specific conectorilor

Filtru mineralizator

OPȚIONAL



S Acest filtru imbunatateste calitatile apei pure prin adaugarea de 
minerale necesare pt. o sanatate si dezvoltare optima a organismului, 
cum ar fi Calciul, Magneziul, Sodiul, Potasiul si altele, care se gasesc  in 
multe ape minerale naturale. 

S Instalat pe purificatoarele cu osmoza  inversa completeaza calitatile de 
filtrare absoluta. 

S Este recomandat in special oamenilor care nu acorda o atentie 
deosebita in alegerea alimentelor consumate din punct de vedere 
minerale.

S Calciul – este un mineral de baza pt. formarea dintilor si a oaselor. 
Permite o buna digestie si este necesar pt. reglarea ritmului inimii si pt. 
buna functionare a arterelor si a muschilor.

S Magneziul – face parte din peste 300 de functii diferite in interiorul 
corpului uman si e un factor decisiv pt. sistemul imunitar si pt. buna 
circulatie a sangelui. Previne bolile de cancer, arteroscleroza, 
accidentele vasculare cerebrale si bolile copilariei. 

S Sodiul – este responsabil atat cu controlul absorbtiei si retinerii apei de 
catre organismul uman cat si cu echilibrul PH-ului. Regleaza excelent  
viteza sangelui.

Specificații tehnice

Cationi în apa filtrată Anioni în apa filtrată

S CO32-   :   10 mg/l
S SO42-   :  0.3 mg/l
S CL¯:  0.8 mg/l
S F¯:   0.06 mg/l

S Ca²+ : 34 mg/l
S Mg²+ : 12 mg/l
S Na+ : 22 mg/l
S K+ : 8.5 mg/l

Mentiune:
La prima instalare trebuiesc conectori si furtun specific conectorilor



Filtru magnetic

OPȚIONAL

S Sparge mineralele in particule foarte mici favorizand absorbtia 
lor usoara in organism

S Incetineste imbatranirea
S Imbunatateste digestia 
S Reduce tensiunea arteriala
S Dezintegreaza si previne formarea pietrelor la rinichi
S Ajuta in cazuri de constipatie, frisoane, tuse, bronsita

Mentiune:
La prima instalare trebuiesc conectori si furtun specific conectorilor



Filtru PH

S Neutralizeaza compusii acizi creind un pH usor alcalin.
S Cristale poroase multiminerale contribuie la oxigenarea apei si 

la obtinerea unui pH alcalin
S Beneficii ale consumului apei alcaline ionizate:

- te energizeaza;
- spala  reziduurile acide din corp;
- hidrateaza corpul de 3 ori mai eficient decat apa obisnuita;
- cel mai puternic antioxidant, reduce radicalii liberi mai 

eficient decat vit. C;
- oxigeneaza corpul mai eficient decat orice terapie de 

oxigenare;
- excelent tratament pentru: Obezitate, Diabet, Psoriazis, 

Osteoporoza, Artrita;
- curata corpul de toxine si otravuri mai eficient decat orice 

alta metoda de detoxifiere;
- stopeaza sau incetineste: Cancer, Diabet, Artrita, Boli de 

rinichi, Boli cardio-vasculare, etc;
- regleaza hipertensiunea arteriala;
- oboseala este mai usor inlaturata. 

OPȚIONAL

Mentiune:
La prima instalare trebuiesc conectori si furtun specific conectorilor



Filtru infrared

OPȚIONAL

S emite radiatie in spectrul Infrarosu indepartat pe scurt radiatia 
FIR(Far InfraRed). Aceste particule ceremice  care emit radiatii FIR  
rezoneaza cu moleculele de apa si creaza disocierea acestora de 
moleculele organice si anorgonice, astfel o parte din acestea sunt 
eliminate.

Mentiune:
La prima instalare trebuiesc conectori si furtun specific conectorilor



S Mineralizator (este principalul rol)
S Sterilizeaza (distruge bacteriile si virusii)
S Filtreaza elementele gazoase
S Filtreaza microbian
S Da gust apei prin eliberarea de minerale necesare 

organismului
S Se schimba intre 6-12luni
S Se pune in locul  etapei 5 de filtrare

Mentiune:
La prima instalare trebuiesc conectori si furtun specific conectorilor

Sterilizare cu ioni de argint

OPȚIONAL

Filtru de carbon activ din nucă de cocos cu ioni de argint



S Nu se mai fac gauri suplimentare
S Se inlocuieste robinetul standard
S 2 cai separate de iesire
S          una pt.apa rece si apa calda  si una pt. Apa plata
S Inox alimentar

Robinet Lux

OPȚIONAL



S Elimina ionii de calciu si magneziu
S Reduce depunerea pietrei (anti-calcar)
S Protejeaza instalatiile 
S Masini de spalat/ cafetiere/ sisteme apa/ instalatii medicale/ 

centrale termice etc.

Mentiune:
La prima instalare trebuiesc conectori si furtun specific conectorilor

Filtru dedurizare

OPȚIONAL

Filtru pe bază de rășină



Filtru 1 - Prefiltru ceramic

FILTRU APĂ MINERALĂ

S Dimensiunea porilor 0,2 microni
S Inlatura rugina, sedimente, praf
S Opreste: bacterii mari, germeni, paraziti(0.5-1  

micron)
S Cand fitrul ceramis se blocheaza si apa trece 

foarte greu, este timpul ca filtrul sa fie 
schimbat (pentru o familie de 4-5 persoane 
cam o data la 12 luni)

S Inlatura clorul, trihalometanii, substante 
chimice organice, mirosuri, gusturi, coloranti si 
particule mai mici de 0,2 microni

S Contine 3 dimensiuni de granule pentru a mari 
suprafata de absorbtie

S Neutralizeaza compusii acizi creind un pH usor alcalin
S Cand partea de sus (stratul de silica) incepe sa se coloreze (initial este alb) 

este timpul ca filtrul sa fie schimbat (pentru o familie de 4-5 persoane cam 
o data la 6 luni)

S Inlatura bacteriile mici, metale (inclusive Plumb si Mercur), minerale
S Inlatura detergenti, diferite toxine, chimicale agricole (inclusive pesticide si 

ierbicide)

S Minerale ionizate care oxigeneaza si fortifica apa
S Cristale poroase multiminerale contribuie la oxigenarea apei si la obtinerea 

unui pH alcalin

S Desparte moleculele de apa marindu-i bio-absorbtia si continutul de oxigen 
bio-disponibil.

S Granule de silica

S Granule de Zeoliti

S Infuzie de Minerale

S Bio-Ceramica

Filtru 2 - Cărbune și Grafit Activate



S Roci minerale excavate intr-o regiune primordiala din Malaezia la adancimi 
intre 300-600 de metri. Contin: calciu, magneziu, mangan, sodium, zinc si 
minerale trasoare

S Elibereaza minerale in mod continuu
S Dureaza in jur de 5 ani
S Cam o data sau de 2

S

 ori pe an se scot si se fierb in apa timp de 5-10 minute

Magneti aliniati care activeaza moleculele de apa
S Re-organizeaza moleculele mai mari agglomerate in clusteri, transformandu-

le in structuri simple obtinandu-se o apa structurata
S Creaza o apa mai usor de absorbit de catre organism, o apa care ajuta la 

absorbtia nutrientilor

Filtru 3 - Post-Filtru din roci minerale

Filtru 4 - Tunel magnetic



FILTRU DUȘ

S 9 tipuri de hidromasaj
S elimina clorul protejind astfel parul si pielea
S adauga vitamina C dind stralucire si flexibilitate pielii
S elimina mizeria din profunzimea pielii

Pielea  nu a reusit sa creeze un sistem eficient de apararea impotriva 
clorului si din aceasta cauza este cea mai afectata parte a organsimului, in 
special datorita faptului ca venim in contact cu apa clorinata mai multe 
minute in sir prin imbaiere. Partile cu mucoase sunt cele mai afectate, 
unde apar imediat inrosiri si usoare eczeme sau intr-un timp mai 
indelungat chiar rani. Partile care sunt acoperite de par, in special scalpul 
este iarasi afectat, generand mancarimi si totodata caderi semnificative 
ale podoabei capilare. Pielea absoarbe 90% din cantitatea de clor care 
este in apa, de aceea ea se usuca, devine iritata, neflexibila și se produce 
imbatrinirea prematura. 



S Se inlocuieste bidonul standard de apa
S Se conecteaza la sistemul de purificat apa
S Usoara instalare
S Întretinere usoara
S Este realizat din materiale folosite in industria alimentara

Adaptor pentru dispensatoare apă



OZONATOR

S Scoate toxinele(pesticide,etc) din legume,fructe, carne etc
S Purifica apa,
S Sterilizeaza haine,vesela,tacimuri, etc.
S Curata aerul din suprafete inchise(Elimină mucegaiul/Elimină 

mirosul de fum și foc/Oxideaza mirosul de tigara și gudron.etc)

Aplicatii:
w intretinerea pielii
w alimentara
w auto
w agricultura
w hoteluri/ restaurante
w medicala



ACCESORII

TESTERE APĂ


