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ATENŢIE: 
Toate modelele: 
Nu montaţi dispozitivul de comandă (controlerul) electronic cu 
expunere directă la intemperii. Carcasele sunt rezistente la apă, dar nu 
sunt impermeabile. Acestea nu pot fi imersate în apă sau nu pot să 
reţină apă pe carcase. Expunerea directă la razele solare va deteriora 
garniturile de protecţie, va decolora capacele şi va genera căldură 
excesivă în interiorul carcasei, deteriorând prematur componentele 
electronice. Scoaterea tabloului sau a şuruburilor capacului anulează 
garanţia. Componentele din interior nu se înlocuiesc de către utilizator. 
 
Modelul 1100: 
Nu slăbiţi sau strângeţi niciunul dintre şuruburile folosite la montarea 
capacului din oţel inoxidabil. Răsucirea oricăruia dintre aceste 
şuruburi în oricare direcţie rupe sigiliul fabricii şi anulează garanţia. 
 
Etanşarea de protecţie este montată conform specificaţiilor fabricii, iar 
presiunea specifică a garniturii este esenţială. Capacul nu poate fi 
scos şi înlocuit, pentru a se păstra integritatea rezistenţei la apă. 
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Introducere 
Prezentăm caracteristicile noului model 1200/2003  

Această notă rezumă micile diferenţe de funcţionare dintre modelul vechi şi cel nou, îmbunătăţit, 1200/2003. Pentru 

funcţionarea de bază a ionizatorului dumneavoastră, folosiţi Manualul deţinut în prezent. 

Regulatorul (întrerupătorul) rotativ de putere  
Acum există opt ieşiri de putere ce pot fi selectate. Versiunea anterioară avea şase. 

Circuit de putere High Ions (Randament ridicat de ioni) 

Prin apăsarea butonului High Ions, acest model va genera un randament maxim timp de  24 ore, iar apoi se va 

întoarce la nivelul de putere setat prin poziţia Regulatorului rotativ de putere. Scopul acestei funcţii este acela 

de a permite utilizatorului să mărească randamentul de producere a ionilor în eventualitatea în care acesta a 

scăzut sub nivelul dorit. Este de asemenea avantajos la demarare, când nu există ioni. LED-ul galben indică 

momentul în care dispozitivul funcţionează în regimul High Ions (Randament ridicat de ioni). (Acest circuit se 

opreşte automat după 24 ore, dar poate fi resetat manual şi oprit când alimentarea principală este întreruptă 

timp de 10 secunde) 

 

Pentru pornirea majorităţii piscinelor*, setaţi Regulatorul rotativ de putere la poziţia „3" şi apăsaţi comutatorul 

High Ions (Randament ridicat de ioni) zilnic până ce nivelul de ioni atinge 0,3 ppm. Noile piscine* vor necesita 

aproximativ 3-5 zile pentru a atinge un nivel de ioni de 0,3 ppm. (*Piscinele de 20.000-35.000 galoane [~ 

80.000-140.000 litri] ce recirculă apa timp de 8-16 ore pe zi.) 

Verificaţi circuitul anodic  
Acest indicator cu LED roşu se va aprinde când se prezumă că anozii necesită activităţi de întreţinere sau 
înlocuire. 

Calibrare automată  

Nu mai este necesară calibrarea manuală deoarece Modelul 1200/2003 se calibrează automat, eliminând 

necesitatea acestei proceduri în cazul noilor instalaţii sau la montarea unui nou anod. În consecinţă, textele de 

la paginile 11-12 şi 19-20 din Manualul deţinut care fac referire la calibrarea manuală nu se vor lua în 

considerare. 

Selectorul de tensiune c.a. (115 Vca sau 230 Vca) 

A se reţine noua locaţie pentru acest întrerupător. Toate dispozitivele noi sunt furnizate în poziţia 230 Vca. 

Pentru funcţionarea la 115 Vca, elementul de acţionare al întrerupătorului trebuie mutat la dreapta. 

Circuit de schimbare a polarităţii 
La noul Model 1200 polaritatea se schimbă la fiecare 90 secunde, nu la 30, cum se întâmpla în versiunea 
precedentă a produsului. 
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Felicitări pentru achiziţia Sistemului de Purificare Carefree Clearwater. Suntem încrezători că utilizând 

ionizatorul Carefree Clearwater, vă veţi bucura de multe beneficii pe o perioadă de mulţi ani de aici înainte. 

Câteva cuvinte despre procesul de ionizare: 

Echipamentul dumneavoastră de tratare a apei prin ionizare elimină algele şi bacteriile, prin eliberarea de 

cantităţi mici de cupru şi argint în apă. Particulele atomice ale acestor elemente sunt denumite ioni deoarece 

sunt încărcate electric şi se află în stare liberă, necombinate. Această modalitate de înaltă tehnologie folosită 

pentru purificarea apei a fost rafinată de NASA în scopul păstrării apei potabile în stare proaspătă la bordul 

navelor spaţiale. 

Aceşti ioni lucrează pentru a disloca echilibrul enzimatic al algelor şi bacteriilor. Microorganismele moarte 

formează o masă suficient de mare pentru a fi astfel colectate (reţinute) de filtrul piscinei. Acestea sunt 

eliminate din piscină atunci când se efectuează spălarea în contracurent a filtrului. Procesul are loc fără pericol 

pentru plantele  şi animalele multicelulare. 

Spre deosebire de această metodă, substanţele chimice de oxidare cu clor şi brom distrug algele şi bacteriile 

prin descompunerea chimică a acestora. Din nefericire, aceşti oxidanţi sunt destul de duri şi au efecte 

secundare nedorite. 

Înainte de a vă instala ionizatorul, citiţi pagina „Prezentare generală", şi trimiteţi certificatul de înregistrare a 

garanţiei. Acest lucru este important! Dacă este necesară efectuarea unei acţiuni de service în fabrică iar 

formularul de înregistrare a fost depus în termenul de 30 zile, nu va fi nevoie să prezentaţi dovada de 

cumpărare pentru a obţine service în cadrul garanţiei. 

Oricând aveţi întrebări, consultaţi Cuprinsul acestui manual. Dacă nu înţelegeţi, cereţi sfatul furnizorului 

(reprezentantului) dumneavoastră de produse Carefree Clearwater. Nu uitaţi, doar reprezentanţii Carefree 

Clearwater, şi nu comercianţii neinstruiţi în sisteme de ionizare, pot oferi sfaturile adecvate privind 

echipamentul şi piscina dumneavoastră. 

Furnizorii care nu au de a face cu echipamentele noastre sunt aproape întotdeauna neinstruiţi şi neiniţiaţi în 

metodele adecvate de a proceda cu piscinele ionizate. Din nefericire, în urma sugestiilor unor asemenea 

persoane nespecializate, puteţi deteriora piscina sau echipamentul dumneavoastră, iar garanţia 

dumneavoastră poate fi afectată. 

Sunt disponibile publicaţii cuprinzătoare despre întreţinerea piscinelor şi spa-urilor, dar reţineţi faptul că 

acestea sunt în general scrise pentru  procesele de tratare cu clor sau brom. În ceea ce priveşte compoziţia 

chimică a apei şi aspecte legate de întreţinere, vă rugăm să urmaţi recomandările prezentate în acest manual. 
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De unde să obţineţi substanţele chimice de care aveţi nevoie: 

Comandaţi toate produsele Carefree Clearwater de la furnizorul dumneavoastră. Dacă acesta nu oferă 

produsele respective, Carefree Clearwater vi le va livra direct. 

Set de testare concentraţie de ioni sau Reactiv de substituire  

Anod de substituire 

Puteţi face uz de Total Alkalinity Up (Creşterea Alcalinităţii totale) (bicarbonat de sodiu) oricând trebuie să 

creşteţi alcalinitatea totală (AT). Pentru a scădea AT sau pH, folosiţi acid lichid sau solid (uscat). Aceştia pot fi 

cumpăraţi din magazinul dumneavoastra preferat care comercializeaza piscine şi produse pentru piscină. 
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PREZENTARE GENERALĂ A DEMARĂRII IONIZĂRII & PROCESULUI DE CONVERSIE 

I. ECHILIBRAREA COMPOZIŢIEI CHIMICE A APEI  

                                                         BETON TORCRETAT                 VINIL                            SPA 104 GRADE 

Alcalinitate totală 80 – 90 ppm 70 – 90 ppm 70 – 80 ppm* 

PH                   7,2 - 7,6   7,2 - 7,6 7,2 - 7,6* 

Calciu 225 - 250 ppm 175 - 225 ppm 100 - 125 ppm* 

Clor 1 - 2 ppm 1 - 2 ppm 1 - 2 ppm 

Algicid Doză normală Doză normală Fără dozare 

Nu încercaţi să instalaţi ionizatorul până ce nu aţi echilibrat compoziţia chimică a apei. Acest aspect este 

esenţial pentru ca orice dezinfectant să funcţioneze corect, dar este în mod special important pentru instalarea 

cu succes a ionizatorului. 

Este recomandabil să testaţi apa de adaos pentru a şti ce se va adăugat în piscină/spa. De exemplu: dacă 

apa de adaos prezintă conţinut ridicat de fier, Ca sau AT ridicat, vor fi necesare ajustări pentru a elimina fierul 

şi a scădea concentraţia de Ca & AT. De asemenea, trebuie să testaţi apa din piscină/spa pentru a vedea 

dacă aceasta conţine acid cianuric (agent de stabilizare sau agent de dedurizare) şi să-l diluaţi pentru a-l 

elimina sau cel puţin pentru a-l reduce la un nivel de 30 ppm. 

În momentul în care compoziţia chimică a apei a fost ajustată la nivelele recomandate, poate începe 

instalarea. Asiguraţi-vă că clorul sau bromul rezidual este menţinut la 1 - 2 ppm în timp ce aşteptaţi ca nivelul 

de ioni să atingă 0,3 ppm. De asemenea, piscinele pot necesita folosirea unui algicid nemetalic. 

II. INSTALAREA DISPOZITIVULUI DE COMANDĂ (Seria 1200 pre-cablată pentru 220V) 

Conectaţi firele la circuitul de alimentare pompă. 
Înlocuiţi tubul cotit sau tronsonul drept al tubulaturii pentru a monta  racordul „T” al Camerei de ionizare  
 
III. REDUCEŢI CONCENTRAŢIA DE CLOR sau BROM la 0,2 ppm când nivelul de ioni atinge 0,3 ppm. 

IV. ADĂUGAŢI OXIDANŢI săptămânal sau la nevoie. A se vedea „Tabelul Oxidanţilor” 

V. TESTAŢI AT, pH & NIVELUL DE IONI după oxidare, deoarece substanţele chimice afectează echilibrul 

chimic al apei. Este importantă efectuarea regulată a testelor pentru pH - de două ori pe săptămână şi AT 

- bilunar. Se va verifica nivelul de ioni o dată pe săptămână sau la două săptămâni. 

*A se consulta secţiunea Spa-uri noi pentru compoziţia corectă a apei. 

ACEST REZUMAT ESTE O PREZENTARE FOARTE GENERALĂ! PENTRU INFORMAŢII DETALIATE ŞI 

INSTRUCŢIUNI EXPRESE SE VA CONSULTA MANUALUL. 
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INSTALAREA ECHIPAMENTULUI & PROCEDEELE OPERAŢIONALE  

Instalarea sistemului de tratare a apei cu ionizator nu necesită scule ori calificări speciale şi ar trebui să se 

realizeze în mai puţin de două ore. Vă rugăm să ajustaţi compoziţia chimică a apei în mod corespunzător 

înainte de a începe montarea. Consultaţi Secţiunea „Compoziţia chimică a apei” din acest manual. De 

asemenea, citiţi toate instrucţiunile de instalare înainte de a începe. 

SCULELE DE CARE VEŢI AVEA NEVOIE 

- NEFURNIZATE ÎMPREUNĂ CU SISTEMUL: 

· Cleşte ajustabil care se va deschide la 2 3/4" pentru înşurubare în anod 

· Bomfaier pentru debitarea ţevii PVC  

· Şurubelniţe de dimensiuni mici & medii  

· Decapant PVC & adeziv pentru tubulatură 

· Bandă Teflon pentru etanşarea anodului în camera de ionizare 

· Ţeavă PVC 1/2" flexibilă de la sursa de alimentare cu energie la ionizator (Opţional) 

· 4 şuruburi sau şuruburi cu cap crestat: Rotund nr. 10 sau cu cap ciocan, lungime 1 - 1 1/2'' 

pentru montarea ionizatorului Modelului 1200  

· Şaibe: (4) nr. 8 – 10, plate – pentru şuruburile sau buloanele de montare a controlerului 

CONŢINUTUL FURNIZAT 

· Dispozitiv de comandă (controler) electronic 

· 2 suporturi cu şuruburi pentru montarea dispozitivului de comandă electronic 

· Fir/cablu: Tip SJOW; torsadat 16 AWG /2 conductori +împământare: energie c.a.  

· Manual de utilizare al deţinătorului echipamentului  

· Set de testare a concentraţiei de ioni 

· Ansamblul Camera de ionizare din PVC  

· Ansamblu anodic 

· Fir/cablu: tip SJOW; torsadat 18 AWG /2 conductori pentru anod 

· Racord „T” din PVC/conform NSF pentru anod 

· Manşoane reductoare din PVC/ conf.NSF  

INSTALAREA ANSAMBLULUI CAMEREI DE IONIZARE  

Înainte de a începe montarea, opriţi alimentarea cu electricitate de la întrerupătoare. Asiguraţi-vă că 

întrerupătoarele sunt decuplate înainte de a continua. De asemenea, asiguraţi-vă că aveţi toate sculele şi 

materialele care vă trebuie. 

Instalaţi Ansamblul camerei de ionizare după cum este indicat în Figura 1, prin debitarea unei secţiuni de tub 

cotit al ţevii PVC şi înlocuirea acestuia cu Racordul „T” din PVC al Camerei de ionizare. A se reţine că deşi 

Camera de ionizare este prezentată în imagine în linia apei recirculate, aceasta poate fi montată pe oricare 

parte a filtrului, dar nu înaintea pompei. Anodul poate necesita o curăţare mai frecventă în eventualitatea în care 

Camera de ionizare este montată înaintea filtrului. S-ar putea să doriţi montarea de îmbinări tubulare pe una 

din părţile camerei pentru a uşura fixarea ţevii. 
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INSTALAREA ANSAMBLULUI CAMEREI DE IONIZARE Continuare  ...................  

La instalarea Camera de ionizare, lăsaţi spaţiu pentru scoaterea anodului în scopul efectuării reviziilor  

periodice. Modalitatea de introducere a anodului în camera de ionizare este explicată mai jos. 

 

ATENŢIE: Figura 1 şi Figura 2 reprezintă vedere de sus – privire direct în jos asupra Camerei de ionizare. 

Acestea nu reprezintă vedere laterală. 

Montarea camerei de ionizare într-o configuraţie cu tub cotit oferă cea mai bună acţiune de auto-curăţare a 

anodului. Camera de ionizare poate fi însă montată în linie astfel încât  cursul de apă să treacă pe lângă anod 

nu în unghi drept. (A se vedea Figura 2) 

MONTAREA ELEMENTELOR ELECTRONICE: DISPOZITIVUL DE COMANDĂ (CONTROLER) 

Deşi lungimile firelor nu reprezintă un aspect esenţial pentru funcţionarea sistemului, amplasarea dispozitivului 

de comandă (controler) electronic trebuie gândită cu atenţie din mai multe motive: 

1)   Controlerul pentru Modelul 1200 trebuie cuplat fie direct la motorul pompei, fie la temporizatorul pompei. 

Cea mai bună amplasare este lângă acestea şi camera de ionizare. Amplasaţi fişa Modelului 1100 în 

dispozitiv la o distanţă de până la ~ 0,9 m de o priză de exterior a GFCI (întrerupător automat pentru 

curentul de fugă). 

MONTAREA DISPOZITIVULUI DE COMANDĂ ELECTRONIC Continuare … 

Fire ansamblu anodic 

Ansamblu anodic 
Spre piscină 

De la filtru 

DE LA FILTRU 

SPRE PISCINĂ 

FIRE ANSAMBLU ANODIC 
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2) Ca regulă, de câte ori este posibil, echipamentul electric trebuie montat în aşa fel încât să se evite 

expunerea directă la soare şi intemperii. 

3) Locaţia trebuie, bineînţeles, să permită spaţiu suficient pentru a deschide capacul frontal la modelul 1200, 

permiţând accesul la elementele de comandă ale echipamentului. 

ATENŢIE: Pentru a evita posibila galvanizare sau şocul electric, toate echipamentele care au în componenţă 

elemente metalice (scări piscină, echipament electric, etc.) trebuie împământat prin legare comună la pământ. 

Aceasta trebuie să includă o sârmă de cupru condusă în pământ pentru a satisface cerinţele de împământare 

a circuitelor electrice corespunzătoare pentru pompe şi alte echipamente. Legarea la pământ trebuia efectuată 

când pompa şi celelalte echipamente au fost montate. 

Modelul 1100 conectat la 110 VCA trebuie cuplat doar la o priză cu curent de împământare, protejată de 

întrerupătorul automat pentru curentul de fugă (GFCI) şi montat la cel puţin 3 metri de peretele interior al 

piscinei. Verificaţi toate codificările electrice locale şi toate cerinţele în această privinţă. 

Cu şuruburile furnizate, ataşaţi suporturile de fixare de părţile laterale ale Controlerului. Pentru montarea 

Controlerului 1200, folosiţi patru şuruburi de #10 sau şuruburi cu cap crestat rotund sau cu cap ciocan în 

lungime de aproximativ 1" - 1 1/2" (~2,5 – 3,8 cm). Dacă montarea se efectuează în zidărie, se vor folosi 

ancoraje din plastic cu şuruburi. Marcaţi cele patru orificii, introduceţi elementele de ancorare din plastic, apoi 

montaţi Controlerul. Dacă spaţiul în părţile laterale ale Controlerului este limitat, suportul de fixare se poate 

folosi în partea superioară, fără a mai plasa şi cadrul inferior. Modelul 1100 se montează folosind cele două 

şuruburi autofiletante nr. 8 cu cap hexagonal / cap crestat. 

CABLAREA CONTROLERULUI PENTRU MODELUL 1200  

Toate produsele Carefree Clearwater Modelul 1200 sunt PRE-CABLATE din fabrică pentru a fi folosite la 220 

Vca. Pentru a determina dacă circuitul dumneavoastră alimentează la tensiunea de 110 sau 220 V, folosiţi un 

aparat adecvat de măsură. 

Nu folosiţi la 110 V decât dacă se efectuează conversia conform instrucţiunilor de Conversie 110 Vca de la 

pagina următoare. Dacă un curent de 110 Vca este furnizat unui ansamblu pre-cablat de 220 Vca fără a se 

face conversia, luminile de pe Controler vor funcţiona dar piscina nu se va ioniza din cauza cablării incorecte. 

Dacă un ansamblu este convertit la 110 V şi din greşeală se alimentează energie de 220 V, siguranţa fuzibilă 

rapidă de ½ amperi se va arde, iar echipamentul se poate deteriora. 

Uneori se recomandă ca sistemul să fie cablat în aşa manieră încât acesta să fie comandat de un circuit cu 

întrerupător automat pentru curentul de fugă (GFCI). Recomandăm ca toate sistemele 110 VCA să fie 

conectate la un GFI. Ca regulă, pompa va fi deja cablată la un GFI dacă funcţionează pe 110 VCA. În acest 

caz, cablarea Dispozitivului de comandă electronic în pompa de circulaţie sau temporizatorul pompei poate 

stabili un circuit cu întrerupător automat pentru curentul de fugă (GFCI) şi pentru ionizator. Oricum, trebuie să 

verificaţi codificările locale electrice şi toate cerinţele în acest sens. 
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CABLAREA CONTROLERULUI PENTRU MODELUL 1200 Continuare…   

Echipamentul va fi acţionat de pompa de circulaţie, aşa încât ionizatorul va funcţiona doar când pompa de 

circulaţie se află în funcţiune şi întrerupătorul principal este pornit pentru ionizator. 

În controler se află un cablu tip SJOW de ~ 3m lungime, diametru ~1,7cm (conf. UL gauge 16), cu trei 

conductori, pre-cablat din fabrică. Persoana care efectuează instalarea trebuie să taie acest cablu la lungimea 

potrivită pentru conectarea la sursa de c.a. Se poate folosi fie ţeavă flexibilă, fie rigidă pentru a izola cablul de 

alimentare c.a. - sau cablul de alimentare poate fi folosit fără ţeavă dacă se utilizează clema de cablu 

(furnizată)  impermeabilă , conf. UL,  opţională. 

Dacă se utilizează ţeavă: Tăiaţi cablul de alimentare c.a. la lungimea potrivită, lăsând suficient pentru cuplările 

de capăt şi pentru schimbările de traseu ale cablului. Treceţi cablul c.a. prin ţeavă, şi scoateţi-l în final la  

Controler. 

Dacă nu se utilizează ţeavă: Tăiaţi cablul de alimentare c.a. la lungimea potrivită, lăsând suficient pentru 

cuplările de capăt şi pentru pentru schimbările de traseu ale cablului. 

La Modelul 1200, este foarte important să aveţi capacul închis şi etanşat în orice moment atunci când nu este 

necesar accesul la tabloul de comandă, chiar şi în instalaţiile de interior. Este la fel de important să nu existe 

apă ori umiditate de niciun fel prinsă în interiorul controlerului sau sub capacul acestuia. Controlerul este etanş, 

iar închiderea capacului cu umiditate pe interior poate cauza deteriorări severe ale echipamentului. 

CONVERSIA LA VOLTAJ DE 115 C.A. PENTRU MODELUL 1200/SERIA 2003  

Modelul 1200/seria 2003 va accepta 115 sau 230 Vca cu ajutorul unui mic comutator selectiv culisant care 

poate fi comandat direct printr-un orificiu efectuat în placa frontală a tabloului de comandă. Orificiul de acces 

este centrat chiar deasupra celor două siguranţe fuzibile. 

Acest model este livrat de la fabrică cu comutatorul selectiv în poziţia 230 Vca; utilizatorul final va trebui, însă, 

să verifice comutatorul selectiv pentru a vedea dacă acesta se află într-adevăr în poziţia dorită. Neefectuarea 

verificării poate duce la furnizarea de tensiune excesivă în echipament, fapt de va tensiona circuitele şi va arde 

siguranţele. 

Pentru a schimba poziţia comutatorului, se va folosi o mică şurubelniţă cu cap plat pentru a muta elementul de 

acţionare al comutatorului la stânga sau la dreapta. 

Atenţie: Nu împingeţi în jos. Comutatorul culisant poate fi deteriorat permanent. Acţiunea de executat asupra 

acestui comutator este la stânga şi la dreapta. Împingeţi uşor elementul de comandă al comutatorului selectiv 

culisant la stânga până se aude „click” sau se opreşte. (Deplasarea comutatorului culisant este doar de ~ 0,5 

cm). 

Nu încercaţi să deschideţi tabloul pentru niciun motiv. Înăuntru nu sunt componente care să necesite acţiuni de 

întreţinere. Deschiderea poate cauza răniri precum şi deteriorarea echipamentului dumneavoastră, şi anulează 

toate garanţiile. Unele componente din interior sunt sensibile la acţiunea electrică şi mecanică. Taxa pentru 

reactivarea unei garanţii anulate este de 125 $ plus costul reparaţiilor şi serviciilor efectuate.   
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FINALIZAREA INSTALĂRII: INTRODUCEREA & CONECTAREA ANODULUI 

Cu bandă din teflon, înfăşuraţi banda în jurul filetelor PVC de şapte ori înainte de a-l introduce în Cameră. 

Strângeţi doar suficient cât să preveniţi scurgerile. Reţineţi, va trebui să-l scoateţi şi curăţaţi periodic. Din când 

în când va fi necesară şi înlocuirea acestuia. 

ATENŢIE: În eventualitatea în care camera de ionizare este montată într-un tronson drept de ţeavă şi nu într-

un tub cotit, anodul trebuie poziţionat în camera de ionizare în aşa fel încât apa să curgă între cele două bare 

în loc de a curge direct pe unul din cele două elemente. Nu montaţi anodul în aşa fel încât un element se află 

în amonte faţă de celălalt. Înainte de a-l introduce în Camera de ionizare, trasaţi o linie transversal în partea 

superioară a anodului între bornele electrice pentru a indica poziţia barelor. Unele dintre ansamblurile anodice 

sunt livrate cu această linie de referinţă deja marcată. 

Ataşaţi bornele la anod. Aplicaţi un material de etanşare din silicon compatibil cu metalul pe conectori,  pentru 

a preveni corodarea. În final, legaţi orice cabluri slăbite sau care atârnă pentru avea un aspect curat şi pentru a 

preîntâmpina orice accidentări rezultate în urma împiedicării de astfel de elemente.  

DEMARAREA & OPERAREA SISTEMULUI 1200 – VERIFICAREA COMENZILOR  

Înainte de a porni ionizatorul Modelului 1200, verificaţi pentru a vă asigura că instalaţia este completă şi că 

toate garniturile sunt etanşe. Acordaţi-vă câteva momente pentru a vă familiariza cu comenzile, după cum este 

indicat în Figura 3. 

ATENŢIE: Dacă este necesar să înlocuiţi siguranţa fuzibilă rapidă de ½ amperi, decuplaţi sursa de alimentare 

cu energie la ionizator înainte de a încerca acest lucru, altfel se poate produce şoc electric. 

Deschideţi capacul frontal transparent şi asiguraţi-vă că întrerupătorul general este în poziţia OFF (oprit). 

Setaţi temporizatorul pompei de circulaţie în poziţia „manual on" (comandă manuală) astfel încât pompa să 

funcţioneze neîntrerupt până ce apa este complet ionizată la un nivel de 0,3 ppm ioni şi funcţionează normal. 

În următoarea etapă, porniţi întrerupătoarele pentru a porni motorul pompei. Verificaţi instalaţia pentru a vedea 

dacă există scurgeri ale instalaţiei la îmbinările nou executate. 

 

 

LED-ul roşu de putere ar trebui să se aprindă. Verificaţi polaritatea LED-urilor pentru a vă asigura că se aprind 

alternativ la 35 - 45 secunde. S-ar putea ca schimbarea polarităţii să nu înceapă decât după 5 minute de la 

pornirea sistemului. 
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Această pagină a fost lăsată intenţionat goală. Calibrarea se realizează 
automat pentru modelul 1200/Seria 2003, deci calibrarea manuală nu este 

necesară. 
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OPERAREA SISTEMULUI 

Înainte de a porni ionizatorul 1200-R, asiguraţi-vă că apa din piscină este pregătită corespunzător în 

conformitate cu cele prevăzute în Secţiunea „Compoziţia chimică a apei” din prezentul manual. Asiguraţi-vă că 

menţineţi un clor rezidual de 1 - 2 ppm zilnic până ce nivelul de ioni atinge 0,3 ppm. 

Rotiţi întrerupătorul de comandă al ionizatorului la poziţia maximă. Lăsaţi în funcţiune pompa timp de 24 ore 

pe zi până ce piscina este complet ionizată. Pentru o piscină de 20.000 galoane (~ 80.000 litri), acest lucru 

durează de obicei între 3 şi 5 zile. Testaţi nivelul de ioni zilnic şi, în momentul în care nivelul atinge 0,3 ppm, 

rotiţi întrerupătorul de comandă la minim sau la 2, în funcţie de cantitatea de apă. A se vedea graficul de mai 

jos. 

 SELECTIE PUTERE PENTRU RANDAMENTUL DE IONI, LA PISCINELE MODELUL 
1200-R 

Cantitate (galoane) apă în piscină 

Ore  12.000 – 20.000 20.000 – 35.000 35.000 – 45.000 

Pompă    

8-9 (DE LA) MIN LA 2 2 LA 3 3 LA MAX 

9-11 MIN LA 2 2 LA 3 3 LA MAX 

12-13 MIN LA 2 2 LA 3 3 LA 4 

14-15 MIN 2 LA 3 3 LA 4 

16-17 MIN MIN LA 2 2 LA 3 

18-19 MIN MIN LA 2 2 LA 3 

20-21 OFF LA MIN MIN LA 2 2 LA 2 

22-24 OFF LA MIN MIN MIN LA 2 

Pentru determinarea cantităţii de apă din piscina dumneavoastră: 

1) Dreptunghiulară: Lungime(picioare-unitate de lungime) X Lăţime(picioare) X Adâncime medie(picioare) X 

7,5 = Galoane 

Ex: 32' X 16' X 5,5' X 7,5 = 21.120 Galoane (~ 80.000 litri) 

2) Ovală: Diametru scurt(picioare) X Diametru lung(picioare) X Adâncime medie (picioare) X 5,9=Galoane 

3) Rotundă: Diametru(picioare) X Diametru(picioare) X Adâncime medie (picioare) X 5,9 = Galoane 

În momentul în care nivelul de ioni a ajuns la 0,3 ppm, verificaţi-l din nou după o săptămână. Dacă este 

scăzut, rotiţi întrerupătorul de comandă al ionizatorului cu o poziţie mai sus. Dacă este ridicat, opriţi ionizatorul 

până ce nivelul de ioni scade la 0,3 ppm. S-ar putea să fie necesar să reduceţi reglajul de putere setat 

anterior. Repetaţi acest procedeu săptămânal până ce nivelul de ioni se stabilizează şi se stabileşte o poziţie 

normală pentru piscina dumneavoastră. Apoi, testarea va fi de regulă necesar a se efectua de două ori pe 

lună. Ajustaţi randamentul ionizatorului periodic, dacă este nevoie . 

Este foarte important să aveţi capacul închis şi etanşat în orice moment atunci când nu este necesar accesul 

la tabloul de comandă, chiar şi în instalaţiile de interior. Este la fel de important să nu existe apă ori umiditate 

de niciun fel prinsă în interiorul carcasei cu cablajul controlerului sau sub capacul acestuia. Controlerul este 

etanş, iar închiderea capacului cu umiditate pe interior poate cauza deteriorări severe ale echipamentului. 
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UZAREA ANODULUI 

Condiţiile diferite afectează nivelul de uzură al anodului. Reglajul de putere pe dispozitiv determină rapiditatea 

cu care se va consuma anodul. În cazul Modelului 1200-R, majoritatea piscinelor de 20.000 galoane (~ 80.000 

litri) sunt demarate la nivel de putere maxim, se lasă în funcţiune 24 ore pe zi timp de 3 - 5 zile, apoi se reduce 

la minim sau la nivelul 2 şi se lasă în funcţiune 8 - 12 ore pe zi. Durata de viaţă proiectată a anodului într-o 

piscină de dimensiuni medii, de 15.000 galoane (~ 57.000 l) este de 2 - 4 sezoane de folosirea a piscinei. (Un 

sezon folosire piscină este de 4 - 5 luni). 

Cerinţele pentru mediul piscinei, încărcarea cu înotători, compoziţia chimică a apei, timpul de funcţionare a 

pompei pe zi, reglajul de putere la ansamblu şi modalitatea de demarare a acesteia, toate afectează durata de 

viaţă a anodului. Cu cât ansamblul este în funcţiune pe o perioadă mai mare, cu atât se generează mai mulţi 

ioni şi se pot testa în apă. Orice nivel de ioni peste 0,3 ppm este o risipă de anod şi nu este necesar pentru a 

păstra piscina igienizată. 

Dacă piscinele sunt lăsate neacoperite şi funcţionale în extrasezon, reduceţi ieşirea de putere pe ionizator, 

micşoraţi timpul de funcţionare a pompei şi menţineţi doar un nivel de ioni reziduali de 0,15 - 0,2 ppm, 

exigenţele fiind mult mai mici în acest caz. Sau, pentru ca durata de viaţă a anodului să fie mai mare, opriţi 

ionizatorul când nu se utilizează piscina în extrasezon. O parte suficientă de ioni reziduali va rezista timp de 

câteva luni. Adăugaţi oxidant pe bază de clor o dată pe lună sau de fiecare dată când apa nu mai este limpede. 

MODALITATEA DE CURĂŢARE A ANODULUI 

Anodul trebuie scos şi curăţat sau înlocuit periodic. Semne că anodul necesită lucrări de întreţinere sunt 

reprezentate fie de dificultatea în a menţine un nivel corespunzător de ioni, fie în momentul când, pentru 

ansamblurile seriei 1200, lumina de „ok” pentru anod nu se aprinde atunci când se roteşte butonul de comandă 

la poziţia C. Pe o instalaţie nouă, dacă nivelul de ioni scade după două săptămâni, curăţaţi anodul. Acest lucru 

indică faptul că anodul a curăţat apa. 

De regulă anodul necesită curăţare o dată pe an. Un strat verde pe anod este o stare normală pentru un anod 

funcţional, dar, pe măsură ce stratul se acumulează, acest lucru va împiedica ionizarea corespunzătoare în 

timp. Piscinele cu conţinut ridicat de calciu şi/sau de TSD (total solide dizolvate) pot necesita acţiuni mai 

frecvente de curăţare. Anodul cu un strat gros poate indica un nivel excesiv de calciu sau duritate cauzată de 

un alt minereu. Verficaţi şi ajustaţi compoziţia chimică a apei după cum este necesar. Dacă anodul este uzat 

mai mult de 75%, ar putea necesita înlocuire. Continuaţi să folosiţi anodul până ce nu mai sunt generaţi ioni. 

Folosind o cheie reglabilă 2 3/4”, scoateţi anodul din camera de ionizare şi uscaţi-l. Utilizaţi o pilă lată şi apoi 

şmirghel pentru a îndepărta stratul depus, în special între bare. Aici este spaţiul unde se formează ionii, şi este 

important să nu existe depuneri. Elementele anodului nu trebuie curăţate până se ajunge la metalul lucios, pur. 

O metodă alternativă de curăţare este introducerea doar a părţii metalice a anodului într-o soluţie slabă de 

acid. (Puneţi trei părţi apă într-o găleată apoi adăugaţi o parte acid clorhidric). Frecaţi cu burete de sârmă şi o 

şurubelniţă sau racletă, în special între bare. Apoi clătiţi anodul şi ştergeţi-l, în special între bare. Înfăşuraţi 

bandă de teflon în jurul filetelor PVC ale anodului de şapte ori apoi introduceţi-l prin înşurubare în camera de 

ionizare. A se citi „Instalare: Introducerea şi cablarea anodului". Nu recalibraţi un ansamblu anodic uzat.              
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Cablarea Dispozitivului de comandă electronic la seria 1100 

Seria 1100 poate fi reprezentată de ansambluri cu conectare la 115 Vca sau 230 Vca concepute pentru cablaj 

permanent în conexiune cu temporizatorul pompei dumneavoastră. Ansamblurile de 115 Vca au fişe şi cablu 

de ~ 0,9 metri. Ansamblurile de 230 Vca nu au fişe şi au ~1,8 metri. 

Se va verifica ca sursa de alimentare c.a. să fie de 110 sau 220 VCA. Folosind un voltmetru, se măsoară volţii 

c.a. de la firul negru (faza) la cel alb (nulul). 

ATENŢIE: Risc de şoc electric. Nu încercaţi să deschideţi sau să scoateţi capacul Dispozitivului de comandă 

electronic pentru modificarea cablajului sau din orice alt motiv. Înăuntru nu există elemente pe care utilizatorul 

să poată efectua activităţi de reparaţii sau întreţinere. Deschiderea poate cauza răniri precum şi deteriorarea 

echipamentului, şi anulează toate garanţiile. Taxa pentru reactivarea unei garanţii anulate este de 125 $ plus 

costul reparaţiilor şi serviciilor efectuate. 

Ansamblul 1100 cu conectare ar trebui să fie în funcţiune doar când pompa se află în funcţiune. Acest lucru se 

poate realiza folosind un temporizator cu conectare sau prin eliminarea fişei şi cablarea ansamblului direct de 

sursa de alimentare cu energie a pompei. 

Cablul de alimentare poate fi folosit fără ţeavă deoarece se clema de cablu şi cablul sunt prevăzute ca  

impermeabile, conf. UL;  persoana care efectuează instalarea trebuie să fie atent să întrerupă conectarea 

energiei într-o priză de curent impermeabilă aprobată. A se vedea secţiunea „Finalizarea instalării: 

introducerea şi cablarea anozilor”. 

DEMARAREA SISTEMULUI 1100  

Înainte de a porni ionizatorul, asiguraţi-vă că apa din piscină este echilibrată corespunzător din punct de 

vedere chimic conform instrucţiunilor de demarare din acest manual. Verificaţi pentru a vă asigura că instalaţia 

este completă şi că toate garniturile sunt etanşe. 

Setaţi întrerupătorul temporizatorului pompei de circulaţie la poziţia manuală „on” - pornit (sau scoateţi pinii) 

astfel încât pompa să funcţioneze neîntrerupt până ce nivelul de ioni atinge 0,3 ppm. Apoi cuplaţi 

întrerupătoarele pentru a porni motorul pompei. Verificaţi instalaţia pentru a vedea dacă există scurgeri de 

instalaţii la îmbinările nou executate. 

Rotiţi întrerupătorul de comandă (ajustare puterii) de pe Dispozitivul de comandă electronic de la putere 

minimă/zero (rotire completă în sensul invers acelor de ceasornic) la putere maximă (rotire completă în sensul 

acelor de ceasornic). Observaţi cum luminile care indică nivelul de putere arată ieşirea de putere de la 10 la 

100% pe măsură ce elementul de comandă este rotit în sensul acelor de ceasornic. Dacă întrerupătorul de 

comandă este rotit complet în sensul acelor de ceasornic şi este afişat doar un nivel de 10% (sau deloc) 

lumină, înseamnă că circuitul anodic are o conexiune deschisă undeva. 

Verificaţi lumina de schimbare a polarităţii pentru a vă asigura că luminează alternativ la fiecare 90 secunde. 

Lumina se va aprinde când ansamblul este pentru prima oara pornit, apoi se va aprinde şi stinge la fiecare 90 

de secunde, după cum se schimbă polaritatea. 
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Demararea Sistemului 1100 Continuare …… 

Pe măsură ce anozii se uzează sau necesită curăţare, Dispozitivul de comandă electronic nu va mai putea 

menţine nivelul de randament. În final, se va aprinde doar nivelul de lumină de 10% (sau deloc), chiar dacă 

comanda de putere este setată la maxim. Acesta este circuitul de verificare a anodului şi indică faptul că 

anodul necesită înlocuire sau curăţare. Trebuie doar să urmaţi instrucţiunile de scoatere şi curăţare a anodului. 

(Acesta mai indică şi posibilitatea unei întreruperi în circuitul anodic, cum ar fi un fir decuplat la anod, etc). 

Dacă luminile ieşirii de putere nu se mai aprind după curăţarea anodului, comandaţi un anod Carefree 

Clearwater pentru înlocuire. Pentru a realiza o economie maximă, anodul actual poate fi folosit până când  

nivelul de ioni de 0,3 ppm nu mai poate fi menţinut. 

Folosiţi doar anozi Carefree Clearwater originali. Aceştia sunt compatibili electric cu echipamentul 

dumneavoastră. Înlocuirea cu anozi de altă provenienţă poate duce la deteriorarea sau supraîncălzirea 

echipamentului dumneavoastră şi la anularea garanţiei. 

OPERAREA SISTEMULUI 1100  

Înainte de ionizare, piscina sau spa-ul trebuie echilibrat din punctul de vedere al compoziţiei apei (a se vedea 

Secţiunea „Compoziţia chimică a apei”). Menţineţi un clor rezidual de 1 - 2 ppm până ce nivelul de ioni atinge 

0,3 ppm. S-ar putea dori folosirea unui algicid nemetalic pentru piscinele exterioare. Ajustaţi compoziţia apei 

după cum este nevoie. 

Pentru a demara piscinele, setaţi pompa de circulaţie să funcţioneze continuu şi faceţi ionizatorul să opereze 

la o capacitate de 80% – 100% pentru a aduce nivelul de ioni la 0,3 ppm. Folosiţi setul de testare pentru a 

testa nivelul de ioni zilnic până ce se ajunge la 0,3 ppm. În funcţie de cantitatea de apă care există, acest lucru 

poate dura oricât între una şi cinci zile. De exemplu: La o piscină de 10.000 galoane (~ 37.000 litri) apă, poate 

dura două zile. Apoi reduceţi ieşirea de putere la setarea cea mai joasă care va menţine nivelul de 0,3 ppm. 

Readuceţi timpul de funcţionare a pompei la normal. De exemplu: O pompă cu timp de funcţionare de 8 ore 

pentru o piscină de 10.000 galoane (~ 37.000 litri) apă poate necesita să funcţioneze la un nivel de putere de 

30% - 50%. 

Acum că piscina dumneavoastră este ionizată, trebuie să determinaţi puterea adecvată pentru randamentul 

ionizatorului, pentru a putea menţine un nivel de ioni de 0,3 ppm. Acest procedeu este simplu atât pentru 

piscine, cât şi pentru spa-uri: 

Măsuraţi nivelul de ioni din două în două zile. Dacă nivelul pare să scadă, creşteţi randamentul de generare 

ioni cu 10%. Dacă creşte, scădeţi randamentul de generare ioni cu 10%. Continuaţi acest procedeu până ce se 

menţine nivelul de 0,3 ppm timp de o săptămână fără să necesite ajustări, iar apoi testarea nivelului de ioni va 

trebui efectuată doar la două săptămâni. 

Pentru spa-uri, operaţi sistemul pe 80% pentru a aduce nivelul de ioni la 0,3 ppm. Folosiţi setul de testare 

pentru a testa nivelul de ioni la 15 - 30 minute până ce ajunge la 0,3 ppm. De ex: Un spa de 400 galoane (~ 

1500 l) poate necesita 1 oră - 1 1/2 ore pentru a ioniza iniţial până la nivelul de 0,3 ppm. Apoi se reduce ieşirea 

de putere şi se va proceda după cum este necesar pentru a menţine un nivel corespunzător de ioni. Se va 

urma procedeul de mai sus pentru a determina reglajul de putere corect. 
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Operarea Sistemului 1100 for Spa-uri Continuare …….. 

Dacă folosiţi spa-ul de două ori pe săptămână şi sistemul este conectat la pompa rapidă, s-ar putea să fie 

necesar să operaţi sistemul pe un reglaj de putere mai ridicat. Dacă sistemul este conectat la un temporizator, 

s-ar putea să fie necesar să operaţi sistemul pe un reglaj de putere mai scăzut timp de  30 - 60 minute pe zi. 

În spa-uri trebuie să se adauge oxidanţi după fiecare folosire. A se vedea „Tabelul Oxidanţilor” din Secţiunea 

„Compoziţia chimică a apei”. Spa-urile rezidenţiale trebuie drenate la fiecare 60 - 90 zile din cauza acumulării 

de total solide dizolvate.  
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REZOLVAREA PROBLEMELOR TIPICE PENTRU INSTALAŢIA 1100  
 

SIMPTOM  

Nu se aprind luminile. 

Ansamblul se opreşte 

când se cuplează 

alimentarea cu energie  

POSIBILE PROBLEME  

Nu s-a măsurat intrarea de C.A. la 

ansamblu. S-au conectat 220 Vca la 

ansamblul de 110 Vca sau vice-versa. 

SOLUŢIA 

Verificaţi puterea CA din ansamblu. Verificaţi 

tipul de putere al ansamblului. Corectaţi 

conexiunea & restabiliţi alimentarea cu 

energie. 

Luminile indicatoare de 

putere peste 40% nu se 

aprind.  

Conexiuni anodice proaste. Duritatea 

apei sau TSD prea mici. 

Verificaţi circuitul anodic pentru a vă asigura 

că toate conexiunile sunt fără rugină, 

coroziune, murdărie, unsoare, pelicule, etc. 

Verificaţi la apă nivelul de TSD şi duritate în 

raport cu conţinutul calciu. Creşteţi, dacă 

ambele sunt prea mici. 

Când întrerupătorul de 

comandă este rotit 

complet în sensul 

acelor de ceasornic, se 

aprinde doar lumina de 

10%. 

 

 Rotiţi întrerupătorul de comandă la zero. 

Întrerupeţi alimentare cu energie la ansamblu. 

Aşteptaţi 30 secunde. Cuplaţi energie din nou 

la ansamblu apoi reglaţi uşor nivelul de putere 

la 80% -nu mai mult. 

 
 

Circuitul anodic nu este corespunzător 

cuplat. Anodul necesită curăţare sau 

reparaţii. Apa nu circulă prin camera de 

ionizare în jurul anozilor. 

Asiguraţi-vă că pompa de circulaţie apă este 

pornită. Asiguraţi-vă că aveţi corespunzător 

montată camera anodică astfel încât apa să 

înconjoare anodul. 

 

Verificaţi circuitul anodic pentru a vă asigura 

că toate conexiunile sunt fără rugină, 

coroziune, murdărie, unsoare, pelicule, etc. 

 

Curăţaţi între elementele anodului. Verificaţi 

continuitatea dintre fiecare capăt de anod şi 

şuruburile de fixare ale acestuia. 

RANDAMENT GENERATOR DE IONI 

NIVELE CHIMICE 

STARE 
POLARITATE 

Ioni 

PH 

Alcalinitate  

Duritate Ca  

INTRARE C.A. Reglaj putere  Ieș ire anod  
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MONTAREA UNUI ANOD NOU 

Înfăşuraţi bandă din teflon în jurul filetelor PVC ale anodului de şapte ori înainte de a-l introduce în Camera de 

ionizare. Strângeţi doar suficient cât să preveniţi scurgerile. Reţineţi, va trebui să-l scoateţi şi curăţaţi periodic. 

Din când în când va fi necesară şi înlocuirea acestuia. 

ATENŢIE: În eventualitatea în care camera de ionizare este montată într-un tronson drept de ţeavă şi nu într-

un tub cotit, anodul trebuie poziţionat în camera de ionizare în aşa fel încât apa să curgă între cele două bare 

în loc de a curge direct pe una din cele două bare. Nu montaţi anodul în aşa manieră încât un element să se 

afle în amonte faţă de celălalt. Înainte de a-l introduce în Camera de ionizare, trasaţi o linie transversal în 

partea superioară a anodului între bornele electrice pentru a indica poziţia barelor.  

Ataşaţi papucii cablu-mamă, sertizaţi din fabrică, izolaţi la anod. Aplicaţi un material de etanşare din silicon 

compatibil cu metalul pe conectori  pentru a preveni coroziunea.  
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N O T E 
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SECŢIUNEA CHIMICĂ 
I. PREGĂTIREA PENTRU IONIZARE 

Pentru ca orice tip de dezinfectant să funcţioneze corect, trebuie ca mai întâi să se echilibreze compoziţia 

chimică a apei, apoi să se realizeze instalarea/operarea echipamentului. 

A.     CONVERTIREA UNEI PISCINE DE LA FOLOSIREA SUBSTANŢELOR CHIMICE LA IONIZARE 

Înainte de operarea sistemului de ionizare, trebuie realizaţi următorii paşi pentru a asigura conversia cu 

succes a piscinei de la folosirea de substanţe chimice la folosirea ionizării. 

1. Testaţi şi trataţi apa conform tabelului de mai jos: 

Nivele recomandate la convertirea  

de la Clor, Brom sau Baquacil la ionizare  

====================================================  

Nivelul necesar pentru 
Piscină cu conţint  
echilibrat 

Apă de adaos - sursă de la 
robinet  

 

Testaţi AT, pH, şi clorul sau bromul cu ajutorul setului de testare pentru piscina dumneavoastră. Duceţi o 

probă de apă din piscina dumneavoastră şi de apă de adaos-sursă  la magazinul de unde aţi cumpărat piscina 

pentru a efectua teste de prezenţă a acidului cianuric (agent de stabilizare sau agent de dedurizare), calciului, 

pentru a vedea prezenţa fierului, manganului, şi cuprului. Dacă aceste metale sunt deja prezente, va fi 

necesar să identificaţi sursa lor şi să trataţi apa corespunzător. (A se vedea Secţiunea Demararea, testând 

prezenţa Fierului, Manganului & Cuprului). 

Alcalinitate totală (AT):  

Beton torcretat (Marcite)  

Vinil, Fibră de sticlă, Fibră acrilică 

 

80 - 90 ppm  

70 - 90 ppm 

AT     __________  

pH 7,2 - 7,6 pH     ___________  

Clor/Brom 1 - 2 ppm Cl  _____________  

Duritate calciu (CA):  

Beton torcretat (Marcite)  

Vinil, Fibră de sticlă, Fibră acrilică 

spa-uri 104 grade 

 

 

225 - 250 ppm  

175 - 225 ppm 

100 - 125 ppm* 

Ca     ___________  
 
 
*A se vedea Secţiunea SPA-URI 
NOI 

Acid cianuric, Agent de stabilizare Nu sunt necesare în Piscina ionizată 
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PREGĂTIREA PENTRU IONIZARE Continuare  ....................  

Notaţi rezultatele testelor în tabelul de la pagina precedentă. Vă puteţi gândi să scurgeţi o parte de apa din 

piscină şi reumpleţi cu apă proaspătă pentru a dilua conform nevoilor, în situaţia în care acidul cianuric 

depăşeşte nivelul de 30 ppm. Dacă duritatea în raport de conţinutul de calciu depăşeşte 300 ppm –luaţi în 

calcul reumplerea, după cum este necesar, cu apă care rezultă, din testări, că este sub aceste nivele – poate de 

la un dedurizator de apă. Trebuie avut grijă atunci când se foloseşte dedurizator de apă pentru a umple apa din 

piscină,  deoarece nivelele scăzute de calciu sunt corosive. Consultaţi magazinul sau furnizorul local de piscine. 

Îndepărtaţi frunzele, etc. de pe suprafaţa piscinei. Curăţaţi coşurile de separare şi „periaţi” întreaga piscină. 

Eliminaţi petele. Curăţaţi separatorul de frunze al pompei. 

Aspiraţi piscina şi spălaţi filtrul în contracurent dacă presiunea este ridicată. A se consulta Secţiunea 

„Procedeul de demarare – echilibrarea compoziţiei chimice a apei" dacă dezinfectantul nu este Baquacil sau 

Softswim. 

B. ELIMINAREA PRODUSELOR BAQUACIL SAU SOFTSWIM DIN PISCINĂ 

Următorul procedeu (recomandat de ICI, fabricantul Baquacil) este necesar deoarece produsele Baquacil sau 

Softswim nu sunt compatibile cu niciun alt sistem de igienizare. Baquacil trebuie complet eliminat pentru a avea 

rezultate satisfăcătoare cu clor, ionizare sau cu orice alt tip de dezinfectant. 

Modalitatea cea mai uşoară, rapidă şi bună de a elimina Baquacil-ul este de a goli piscina. Consultaţi 

constructorul pentru a vă asigura că piscina poate fi drenată structural sau pentru a afla dacă nivelul pânzei de 

apă freatică este ridicat, caz în care se interzice drenarea acesteia. 

După golire, schimbaţi nisipul sau cartuşul filtrului şi reumpleţi piscina. Dacă este un filtru DE (cu diatomit), 

reumpleţi piscina, apoi schimbaţi diatomitul. Ajustaţi compoziţia chimică a apei (AT 80 ppm, pH 7,2 – 7,6, CA 175 

- 225 ppm pentru vinil sau CA 225 - 250 ppm pentru betonul torcretat) şi cloruraţi. Frecaţi pereţii piscinei. 

Reziduuri de Baquacil se vor afla impregnate pe suprafaţa piscinei, tubulatură şi filtru, aşa încât menţineţi 

clorurarea timp de o săptămână pentru a arde orice rămăşiţe de Baquacil. De asemenea, asiguraţi-vă ca la 

piscină canalul de scurgere să nu fie colmatat. 

Dacă nu este posibilă scurgerea apei, adăugaţi cât de multă apă dulce de adaos posibilă pentru a dilua nivelul 

de Baquacil. Cu cât este repetat mai des acest pas, cu atât este mai uşoară procedura care va urma! Treceţi 

Încălzitorul pe bypass. Reduceţi pH-ul la 7,0. Dacă sunt prezente metale, izolaţi cu un chelator compatibil cu clor. 

Supuneţi la şoc cu ajutorul unui Oxidant fără clor, 4 livre (~1,8 kg) /10.000 galoane (~ 37.000 litri)  şi filtraţi continuu. 

Apa va căpăta o culoare transparentă verde, maro sau galbenă. 

 

În următoarea zi supracloruraţi prin adăugarea de 2 livre (~0,9 kg) de hipoclorit de calciu la fiecare 10.000 

galoane (~ 37.000 litri)  în găleţi de apă şi dispersaţi uniform de-a lungul piscinei. Nu dispersaţi hipoclorit de calciu 

uscat ori altă substanţă chimică pe bază de clor. 
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ELIMINAREA PRODUSELOR BAQUACIL SAU SOFTSWIM DIN PISCINĂ Continuare  ....  

Continuaţi să supracloruraţi zilnic timp de 7 - 10 zile, filtrând cel puţin 12 ore pe zi. Schimbaţi nisipul sau mediul de 

filtrare când acest procedeu este finalizat şi apa nu se mai colorează la adăugarea de clor. Dacă nu se efectează 

această supunere la şoc (supraclorurare) zilnic pe perioada de 7 - 10 zile, apa se va colora de fiecare dată când 

se adaugă clor în piscină. Aceasta este cauzată de reacţia chimică dintre Baquacil şi clor. 

În momentul în care nu mai apare o colorare a apei, şi s-a revenit la nuanţa naturală albastră a acesteia, 

mediul filtrului a fost schimbat iar compoziţia chimică a apei a fost ajustată conform recomandărilor noastre (AT 

80 ppm, pH 7,2 - 7,6, CA 175 - 225 ppm pentru piscinele din vinil sau Ca 225 - 250 ppm pentru cele din beton 

torcretat), poate începe realizarea ionizării. 

S-ar putea să fie nevoie să curăţaţi anodul după aproximativ o săptămână, deoarece produsul Baquacil este 

impregnat în componentele plastice (tubulatura din PVC, linerul-căptuşeala, componentele filtrului, etc) şi poate 

acoperi elementele. Dacă după aproximativ o săptămână este dificil de menţinut nivelul de ioni, acest lucru este o 

indicaţie destul de bună a faptului că există o acoperire cu strat de Baquacil. Răsuciţi butonul de comandă în 

poziţia C pentru a vedea dacă lumina de ok pentru anod se aprinde, situaţie în care acesta nu necesită curăţare. 

Un alt procedeu alternativ de schimbare este acela de a folosi produsul GLB X-Change pentru a elimina 

Baquacil-ul 1-800-445-2059. Procedeul utilizat este mai întâi de a reduce concentraţia de Baquacil la 20 ppm, 

apoi de a folosi tablete de clor în skimmer (separator), iar la final de a curăţa filtrul. 

II. PROCEDEUL DE DEMARARE - ECHILIBRAREA COMPOZIŢIEI CHIMICE A APEI 

După ce s-au efectuat orice ajustări necesare pentru scăderea concentraţiei de acid cianuric, durităţii în raport 

cu nivelul de calciu sau pentru eliminarea fierului etc., echilibraţi celelalte valori din compoziţia chimică a apei. 

Mai întâi începeţi ajustând AT, apoi pH, Ca şi în final clorul sau bromul. Un nivel de clor sau brom rezidual de 1 - 2 

ppm trebuie menţinut până ce ionii de cupru ajung la 0,3 ppm. Pentru a menţine un clor rezidual în timpul 

demarării, tabletele de clor se pun în skimmer (separator) în timp ce pompa funcţionează neîntrerupt. 

A. ALCALINITATEA TOTALĂ (AT) 

Controlul AT este esenţial pentru menţinerea pH-ului – acţionează ca un tampon pentru pH, controlând 

fluctuaţiile acestuia. Dacă AT este prea ridicată, vor apărea depuneri şi pătare temporară. Dacă nivelul AT este 

prea scăzut, pH-ul nu poate fi controlat iar apa devine corosivă, fapt ce poate de asemenea provoca pătare 

temporară. 

O alcalinitate totală ridicată sau orice factor cu concentraţie ridicată în compoziţia apei (pH mare, concentraţie 

mare de calciu, temperatură ridicată) cauzează depuneri. AT, pH, sau Ca ridicat poate cauza o apă tulbure din 

cauza elementelor care rezultă din soluţie, cum ar fi calciul etc. Acesta este motivul pentru care depunerile sunt 

cunoscute a se forma în colectoarele încălzitoarelor din cauza precipitării calciului în carbonat de calciu (depunere, 

crustă) la temperatură mare. 
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ALCALINITATE TOTALĂ (AT) Continuare  .............  

Deoarece la un nivel ridicat de AT sau pH sau Ca, elementele se precipită, este important să se menţină 

echilibrul chimic al apei. Petele pot apărea dacă se neglijează compoziţia apei, fapt ce cauzează precipitarea 

fierului, manganului, calciului, poluanţilor organici şi a altor metale. Scăderea şi menţinerea AT în intervalul 70 

- 80 ppm de regulă va trimite decolorările cauzate de aceste surse înapoi în soluţie. Menţinerea pH-ului în 

intervalul de 7,2 va ajuta şi mai mult în eliminarea petelor. 

SCĂDEREA ALCALINITĂŢII TOTALE 

1. AT poate necesita să fie redusă încet, pe o perioadă de mai multe zile. Dacă se adaugă prea mult acid, pH-ul 

ar putea scădea sub 7, fapt ce ar necesita sodă calcinată pentru creşterea pH-ului, ceea ce provoacă şi creşterea 

AT. Este mai bine să se adauge o cantitate mică de acid zilnic, scăzând AT încet, decât să se adauge prea mult 

acid şi să fie nevoie ca pH-ul să fie mărit. 

Deţinătorul piscinei nu trebuie niciodată să adauge mai mult de 1 quart-~0,9l (4 capace) de acid clorhidric sau 2 1/2 

livre (~1,1 kg) de acid solid la 10.000 galoane (~ 37.000 litri) pe zi. Un profesionist care activează în industria 

construcţiilor de piscine poate adăuga până la 2 quart (sau 5 livre - ~ 2,2kg) pentru 10.000 galoane (~ 37.000 litri), 

la fiecare 4-6 ore.*** Consultaţi tabelul de dozare acizi din setul de testare. 

Testaţi nivelul AT o dată pe zi, şi repetaţi aceşti paşi la nevoie până ce se atinge nivelul recomandat. Dacă aveţi 

apă-sursă cu alcalinitate mai scăzută, s-ar putea să fie mai uşor să evacuaţi o parte din apa cu AT ridicat din 

piscină şi să adăugaţi apă-sursă pentru a scădea alcalinitatea. 

REGULI UNIVERSAL VALABILE:    PROCEDEE SPECIALE  

Scăderea alcalinităţii totale! Dacă doriţi să scădeţi alcalinitatea totală, cu efect mai redus asupra pH-ului, turnaţi 

acid clorhidric la capătul adânc al piscinei, departe de accesorii, scări, scurgerea principală, etc, într-un singur 

loc. Dacă AT este foarte mare, trebuie folosit acid de concentraţie completă, nediluat. 

Scăderea pH-ului cu efect mai redus asupra alcalinităţii totale! Dacă doriţi să reduceţi pH-ul şi alcalinitatea 

totală, adăugaţi-l uniform, turnând acid  diluat de-a lungul întregului perimetru al piscinei. 

*** Deoarece acidul este mai greu decât apa, întotdeauna asiguraţi o amestecare temeinică prin perierea 

fundului piscinei, astfel încât acidul să nu se depună pe suprafaţa acestuia şi să o deterioreze! Întotdeauna 

adăugaţi acid la apă - Niciodată apă la acid deoarece ar putea exploda sau elibera vapori periculoşi. Diluaţi o 

parte acid la trei părţi apă. Vă rugăm să asiguraţi o amestecare temeinică prin perierea, timp de 5 minute, în 

locul unde se adaugă acid. Lăsaţi pompa să funcţioneze neîntrerupt şi niciodată nu turnaţi acidul în sau lângă 

skimmer (separator) ori scurgerea principală! Niciodată nu lăsaţi echipamentul piscinei să funcţioneze la un pH 

mai mic de 7. Devine foarte corosiv şi va dizolva orice lucru cu care intră în contact. 
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PENTRU REDUCEREA ALCALINITĂŢII TOTALE FOLOSIND ACID CLORHIDRIC 

Reducere  

dorită în 

PPM 

  Galoane în piscină   

 
 

1.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 

10 PPM 0.26 capace 1.3 capace 1.3 pinte. 1.95 pinte 2,6 pinte 3.25 pinte. 

20 PPM 0.52 capace 1,30 pinte 1,30 quart 1,95 quart 2,60 quart 3,25 quart 

30 PPM 0,78 capace 1,95 pinte 1,95 quart 2,93 quart 3,90 quart 1,22 galoane 

40 PPM 1,04 capace 1,30 quart 2,60 quart 3,90 quart 1,3 galoane 1,63 galoane 

50 PPM 1,3 capace 1,63 quart 3,25 quart 1,22 galoane 1,63 galoane 2,03 galoane 

60 PPM 1,56 capace 1,95 quart 3,90 quart 1,46 galoane 1,95 galoane 2,44 galoane 

70 PPM 1,82 capace 2,28 quart 1,14 galoane 1,71 galoane 2,28 galoane 2,84 galoane 

80 PPM 1 pintă (~0,5 l) 2,60 quart 1,3 galoane 1,95 galoane 2,60 galoane 3,25 galoane 

90 PPM 1,17 pinte 2,93 quart 1,46 galoane  2,19 galoane 2,93 galoane 3,66 galoane 

100 PPM 1,30 pinte 3,25 quart 1,63 galoane 2,44 galoane 3,25 galoane 4,06 galoane 

PENTRU REDUCEREA ALCALINITĂŢII TOTALE FOLOSIND ACID SOLID  

Reducere  

dorită în 

PPM 

  Galoane în piscină   

PPM 1.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 

10 PPM 0,16livre 0,80livre 1,60livre 2,40livre 3,20livre 4,00livre 

20 PPM 0,32livre 1,60livre 3,20livre 4,80livre 6,40livre 8,00livre 

30 PPM 0,48livre 2,40livre 4,80livre 7,20livre 9,60livre 12,00livre 

40 PPM 0,64livre 3,20livre 6,40livre 9,69livre 12,90livre 16,00livre 

50 PPM 0,80livre 4,00livre 8,00livre 12,00livre 16,00livre 20,00livre 

60 PPM 0,96livre 4,80livre 9,60livre 14,40livre 19,20livre 24,00livre 

70 PPM 1,12livre 5,60livre 11,20livre 16,80livre 22,40livre 28,00livre 

80 PPM 1,28livre 6,40livre 12,80livre 19,20livre 25,60livre 32,00livre 

90 PPM 1,44livre 7,20livre 14,40livre 21,60livre 28,80livre 36,00livre 

100 PPM 1,60livre 8,00livre 16,00livre 24,00livre 32,00livre 40,00livre 

CREŞTEREA ALCALINITĂŢII TOTALE 

1. Determinaţi ce cantitate de „Total Alcalinitate Up” - „TA UP” (bicarbonat de sodiu) să adăugaţi pentru a creşte AT 

la 70 - 90 ppm. Adăugaţi 1 1/2 livre (~0,5kg) de „TA UP” la 10.000 galoane (~ 37.000 litri)  de apă pentru a creşte 

AT cu 10 ppm. (A se vedea graficul de pe pagina următoare). [Notă: Dacă pH-ul este mic de 7, creşterea AT mai 

întâi va cauza şi creşterea pH-ului]. 
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CREŞTEREA ALCALINITĂŢII TOTALE CU „TA UP”  

Creştere  

dorită în 

PPM 

 

  Galoane în piscină   

1.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 

10 PPM 0,15livre 0,75livre 1,50livre 2,25livre 3,00livre 3,75livre 

20 PPM 0,30livre 1,50livre 3,00livre 4,50livre 6,00livre 7,50livre 

30 PPM 0,45livre 2,25livre 4,50livre 6,75livre 9,00livre 11,25livre 

40 PPM 0,60livre 3,00livre 6,00livre 9,00livre 12,00livre 15,00livre 

50 PPM 0,75livre 3,75livre 7,50livre 11,25livre 15,00livre 18,75livre 

60 PPM 0,90livre 4,5 livre 9,00livre 13,50livre 18,00livre 22,50livre 

70 PPM 1,05livre 5,25livre 10,50livre 15,75livre 21,00livre 26,25livre 

80 PPM 1,20livre 6,00livre 12,00livre 18,00livre 24,00livre 30,00livre 

90 PPM 1,35livre 6,75livre 13,50livre 20,25livre 27,00livre 33,75livre 

100 PPM 1,50 livre 7,50 livre 15,00 livre 22,50 livre 30,00 livre 37,50 livre 

2. Amestecaţi „TA UP” într-o găleată de apă până se dizolvă. Nu adăugaţi mai mult de aproximativ 5 livre 

(~2,3kg) într-o perioadă de patru ore pentru fiecare 10.000 galoane (~ 37.000 litri)  de apă. Apa din piscină va fi 

tulbure o perioadă după ce adăugaţi produsul. În timp ce adăugaţi substanţele chimice, lăsaţi pompa să 

funcţioneze neîntrerupt. 

3. Testaţi pentru a vedea nivelul de AT şi repetaţi aceşti paşi la nevoie până ce se atinge nivelul recomandat. 

Notă: Dacă AT depăşeşte 100 ppm, creşte posibilitatea decolorării sau estompării culorii apei din piscină ori a 

suprafeţei. 

B.     CONTROLUL pH-ului 

pH-ul reprezintă o măsură a acidităţii apei sau a lipsei acesteia. În mod real înseamnă posibilitatea de a elibera 

ioni de hidrogen. Intervalul de pH este între 0 - 14. Şapte este neutru. Sub 7 apa are tendinţa de a deveni 

corosivă. 

La un nivel de 7,8, apa tinde să păteze şi să se formeze depuneri. Plaja ideală pentru echipamentul de 

ionizare este de 7,2 - 7,6. La nivele susţinute de pH de 7,8 sau mai mari ori AT depăşind 100 ppm, pot apărea 

estompări temporare ale culorii suprafeţei piscinei.   

CREŞTEREA pH-ului: 

Reţineţi că Alcalinitatea totală trebuie să se afle în intervalul corespunzător de valori înainte ca pH-ul să fie 

ajustat. Dacă pH-ul este mai mic de 7, mai întâi creşteţi alcalinitatea TA UP, ceea ce va genera şi creşterea pH-

ului. Dacă este necesară o creştere suplimentară a pH-ului, efectuaţi un test privind necesarul de bază pentru a 

determina cantitatea corectă de „pH up” (sodă calcinată) de adăugat. (Notă: adăugarea de sodă calcinată va 

creşte şi alcalinitatea totală. 1 livră (~450 g) de sodă calcinată în 10.000 galoane (~ 37.000 litri) de apă adaugă 

aproximativ 13 ppm la alcalinitatea totală). 
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CREŞTEREA pH-ului Continuare  ..........  

Cu excepţia situaţiilor extraordinare în care pH-ul este extrem de scăzut, adăugaţi nu mai mult de o livră (450 

g) de sodă calcinată (carbonat de sodiu anhidru) într-un interval de patru ore la 10.000 galoane (~ 37.000 litri) 

de apă. Lăsaţi pompa să funcţioneze neîntrerupt. 

Dizolvaţi cu atenţie într-o găleată de apă şi dispersaţi în jurul piscinei. Periaţi fundul piscinei. Nu toată 

cantitatea de sodă calcinată va intra în soluţie şi, în consecinţă, va necesita mai târziu aspiraţie. Curăţaţi filtrul 

pentru a evita creşterea ulterioară a pH-ului. 

Testaţi pentru a vedea nivelul pH-ului. Repetaţi aceşti paşi până ce se atinge nivelul recomandat. 

SCĂDEREA pH-ului: 

Cu pompa aflată în funcţiune neîntrerupt, adăugaţi acid, nu mai mult de un sfert de galon (~0,9 litri) de acid 

clorhidric sau 2 1/2 livre (~1,1 kg) de acid solid la 10.000 galoane (~ 37.000 litri)  într-o perioadă de 24 ore. 

Efectuaţi un test de necesar de acid cu ajutorul setului dumneavoastră de testare pentru a determina cantitatea 

de acid ce trebuie adăugată. 

Testaţi pentru a vedea nivelul de pH zilnic şi repetaţi aceşti paşi până ce se atinge nivelul recomandat. Dacă 

doriţi să reduceţi pH-ul şi alcalinitatea, distribuiţi acidul diluat în jurul perimetrului piscinei. Turnarea de acid 

într-un singur loc are un efect mai puternic asupra AT cu efect mai mic asupra pH. A se vedea Secţiunea 

„Alcalinitate totală” pentru instrucţiuni privind folosirea acidului. 

C.     DURITATE ÎN RAPORT CU CONŢINUTUL DE CALCIU (CA) 

Nivelul de calciu determină dacă apa este dură sau „moale” (dedurizată). Dacă nivelul de calciu depăşeşte 300 

ppm, adăugaţi apă de adaos dulce cu conţinut scăzut de calciu, pentru a-l reduce. Dacă nivelul de calciu este mic, 

creşteţi pentru a asigura ionizarea corespunzătoare şi pentru a evita crearea condiţiilor de formare a apei 

corosive. În ceea ce priveşte piscinele cu liner (căptuşeală) din vinil, nivelele de calciu trebuie să fie de 175 - 

225 ppm, iar în cazul piscinelor din beton torcretat, nivelele de calciu să fie de 225 - 250 ppm. Un nivel de calciu 

ce depăşeşte 300 ppm poate cauza formarea de depuneri. Dizolvaţi o cantitate mică de  clorură de calciu într-o 

găleată cu apă şi dispersaţi în jurul piscinei. Repetaţi la nevoie şi periaţi piscina. Cantitatea maximă de calciu ce 

trebuie adăugată o dată este de 6 livre. (~2,7kg) /10.000 galoane (~ 37.000 litri)  într-un interval de 6 ore. Nu 

uitaţi, când dizolvaţi substanţe chimice întotdeauna adăugaţi substanţa chimică în apă. NICIODATĂ nu adăugaţi 

apa în substanţele chimice. 

Găleata cu apă se poate încălzi dacă se adaugă prea multă clorură de calciu o dată. Dacă găleata de apă cu 

clorura de calciu amestecată în aceasta este lăsată nesupravegheată, poate topi găleata. Acesta este motivul 

pentru care clorura de calciu este utilizată la topirea zăpezii, din cauza căldurii pe care o generează! 
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CREŞTEREA DURITĂŢII ÎN RAPORT CU CONŢINUTUL DE CALCIU, CU AJUTORUL CLORURII DE CALCIU  

Creştere 
în PPM 

1.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 

10 PPM 2 uncii 10 uncii 1,25livre 1,75livre 2,5 livre 3,25livre 

20 PPM 4 uncii 1,25livre 2,5 livre 3,75livre 5 livre 6,25livre 

30 PPM 6 uncii 1,75livre 3,75livre 5,5 livre 7,5 livre 9,5 livre 

40 PPM 8 uncii 2,5 livre 5 livre 7,5 livre 10 livre 12,5livre 

50 PPM 10 uncii 3 livre 6,25livre 9,5 livre 12,5livre 15,75livre 

60 PPM 12 uncii 3,75livre 7,5 livre 11,25livre 15 livre 18,75livre 

70 PPM 14 uncii 4,25livre 8,75livre 13 livre 17,5livre  22livre  

80 PPM 1 livre 5 livre 10 livre 15 livre 20livre 25livre 

90 PPM 1 lb livre 5,5 livre 11,25livre 17 livre 22,5livre        28livre 

100 PPM 1,25livre 6,25livre 12,5 livre 18,75livre 25 livre 31,25livre 

III. SPA-URILE NOI ŞI PISCINELE NOI 

Modalitatea cea mai uşoară de a echilibra compoziţia chimică a apei din spa-uri este de a folosi un produs pentru controlul 

pH-ului. Aceasta elimină necesitatea de a creşte Alcalinitatea totală şi Duritatea în raport cu conţinutul de calciu într-un spa 

nou umplut  şi ţine constant sub control fluctuaţia pH-ului. La umplerea spa-ului, adăugaţi produsul de control al pH-ului, apoi 

supuneţi la şoc cu diclor şi porniţi ionizatorul. Dacă vă aflaţi într-o zonă cu apă dură, folosiţi produsul „pH Magic” de la GLB 

Rendezvous. În zonele cu apă dură, evitaţi folosirea următoarelor produse care vă vor transforma apa din spa într-o apă albă 

lăptoasă: pH Perfect de la Robarb, pH Lock de la Leslies sau Leisure Time pH Balance. Dacă apa alimentată este cu conţinut 

scăzut de calciu, puteţi folosi următoarele mărci: pH Perfect de la Robarb, pH Lock de la Leslies sau Leisure Time pH 

Balance. Aceste substanţe chimice pentru controlul pH-ului pot fi folosite doar în spa-uri nou umplute. Dacă nu folosiţi acest 

tip de produs, echilibraţi conţinutul chimic al apei la parametrii menţionaţi anterior pentru spa-uri şi va trebui să aveţi grijă să 

menţineţi frecvent pH-ul la nivelul acceptabil. 

PISCINELE NOI 

În timpul demarării noii piscine ori la piscinele proaspăt umplute cu apă, adesea trebuie adăugat acid zilnic pe o perioadă de 

câteva săptămâni pentru a reduce pH-ul. Trebuie acordată atenţie pentru a vă asigura că se menţine AT-ul; altfel, controlarea 

pH-ului ar fi aproape imposibilă – în special într-o piscină din beton torcretat. 

Consultaţi-vă cu constructorul de piscină din beton torcretat privind întreţinerea zilnică a unei piscine noi din acest material. 

Testaţi apa-sursă pentru a vedea nivelul de fier, mangan, şi alte metale, şi eliminaţi-le. Este extrem de important să periaţi 

zilnic pereţii piscinei pentru a preveni depunerea de praf şi murdărie pe suprafaţa acesteia. Nu folosiţi un dispozitiv de aspiraţie 

tip roată deoarece ar putea presa această suprafaţă care se întăreşte. De asemenea, fiţi atenţi să nu ciobiţi sau zgâriaţi  noul 

beton torcretat cu dispozitivul de aspiraţie. Curăţaţi filtrul cartuşului sau spălaţi în contracurent filtrul după cum este nevoie, în 

timp ce betonul torcretat se întăreşte. Când presiunea filtrului creşte cu 8 - 10 psi, spălaţi în contracurent sau curăţaţi. Prin 

aceasta se elimină praful de la betonul torcretat şi se previne pătrunderea lui în interiorul filtrului şi colmatarea acestuia. 

Echilibraţi compoziţia chimică a apei şi cloruraţi timp de câteva săptămâni înainte de ionizare. S-ar putea să fie necesară 

adăugarea de acid zilnic. Suprafeţele noi din beton torcretat extrag compuşi alcalini în timpul perioadei de întărire, cauzând 

creşteri de pH. Aşteptaţi cu montarea anodului într-o piscină nouă din beton torcretat, altfel acesta va fi acoperit de praf din 

beton torcretat. Folosiţi o doză de 1/3 de decapant de izolare sau chelare pentru metale, cum ar fi Ion Aid de la Vanson 

Chemical, Metal Magnet de la Bioguard sau Aqua Chem Stain & Scale Control. Înainte de a porni ionizatorul, mai întâi 

ajustaţi compoziţia chimică a apei. Menţineţi controlul asupra compoziţiei chimice în timp ce betonul torcretat se întăreşte. 
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PISCINELE NOI Continuare  ...........  

Ar putea fi necesar să curăţaţi componentele anozilor la aproximativ o săptămână, ţinând cont de faptul că 

acestea ar putea fi acoperite de carbonat de calciu precipitat. Dacă după aproximativ o săptămână este dificil de 

menţinut nivelul de ioni, acest lucru este o indicaţie destul de bună a faptului că a apărut un strat de acoperire care 

împiedică ionizarea corespunzătoare. Un strat de acoperire cu sulfat de cupru albastru/verde pe anod este 

normal, dar straturile exagerat de groase împiedică generarea ionilor. La modelul 1200, răsuciţi butonul de 

comandă în poziţia C pentru a vedea dacă lumina de „ok” pentru anod se aprinde, situaţie în care acesta nu 

necesită curăţare. Dacă lumina de „ok” pentru anod nu se aprinde, se va consulta Secţiunea „Modalitatea de 

curăţare a anodului". 

IV. TESTAREA & CONTROLUL NIVELULUI DE IONI  

Pentru instrucţiuni privind montarea şi menţinerea nivelului corespunzător de ioni, se va consulta manualul de 

montare/instalare. După echilibrarea conţinutului chimic al apei, pompa va fi ţinută în funcţiune timp de 24 ore 

pe zi şi ionizatorul va funcţiona la  reglajul maxim de putere cu un nivel de 1 - 2 ppm clor rezidual timp de 4 zile 

sau 96 ore pentru a aduce nivelul de ioni la 0,3 ppm într-o piscină de 20.000 galoane (~ 80.000 litri). Dacă în 

timpul demarării iniţiale nu se menţine un nivel de clor rezidual de 1 - 2 ppm, ionii se vor consuma imediat ce 

sunt generaţi. De asemenea, acesta este momentul probabil de formare a algelor, dacă nu se menţine nivelul 

corespunzător de dezinfectant. 

La Modelul 1200, aducerea nivelului de ioni la 0,3 ppm ioni liberi la putere maximă durează de obicei 2-3 zile 

pentru 10.000 galoane (~ 37.000 litri) apă, 3-4 zile pentru 20.000 galoane (~ 80.000 litri) apă, 4-5 zile pentru 

30.000 (~ 115.000 litri) apă, 5-6 zile pentru 40.000 galoane(~ 150.000 litri) apă. Nivelul de ioni de argint este 

ajustat corespunzător când ionii de cupru prezintă un nivel corect în urma testării. Treceţi ansamblul înapoi la 

nivelul 2 pentru o piscină de 20.000 galoane (~ 80.000 litri) în momentul în care nivelul de ioni atinge 0,3 ppm. 

Notă: Trebuie să folosiţi setul de testare ZILNIC pentru a testa nivelul de ioni atunci când echipamentul este setat 

la nivele de putere mai mari, pentru a preveni supradozarea. 

Folosind formula dată în manualul de instrucţiuni, determinaţi numărul de zile recomandate pentru demararea 

iniţială. De regulă sunt necesare trei până la patru zile. Dacă, în urma testărilor efectuate, rezultă că sunt 

necesare perioade mai îndelungate, s-ar putea să priviţi prin partea laterală a eprubetei şi nu cea superioară, 

s-ar putea să aveţi apă neechilibrată chimic – conţinut mic de calciu sau TSD, s-ar putea să fi uitat să menţineţi un 

nivel de clor rezidual de 1 - 2 ppm în timp ce creştea nivelul de ioni, ori s-ar putea ca pH-ul să fie mare, s-ar 

putea să existe un decapant de metal în apă, s-ar putea ca elementele anodice să necesite curăţare sau s-ar 

putea să aveţi un fir slăbit la anod ori o conexiune electrică proastă. Se vor consulta Secţiunile „Instrucţiuni 

pentru testarea nivelului de ioni" de mai jos şi "Modalitatea de curăţare a anodului". 

Când testul indică nivelul corespunzător de ionizare, se va consulta manualul de instalare pentru a vedea 

tabelul ce prezintă nivelul adecvat de putere pentru piscina dumneavoastră şi se va seta sistemul pentru 

funcţionare în regim normal. Pentru Modelul 1200-R la o piscină de 20.000 galoane (~ 80.000 litri), nivelul 2 de 

putere este suficient pentru o perioadă de 10 ore de funcţionare a pompei. Aceasta este o tehnologie în care mai 

puţin înseamnă mai bine. Ionizarea exagerată cauzează uzarea prematură a anodului, iar un nivel de 0,3 ppm 

ioni este ideal pentru igienizarea apei din piscină. S-ar putea să fie mai bine să adăugaţi oxidant mai des decât să 

operaţi ionizatorul la o setare mai ridicată. 
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A.     INSTRUCŢIUNI PENTRU TESTAREA NIVELULUI DE IONI 

Testarea ionilor este diferită de testul tipic galben OTO pentru detectarea clorului şi de majoritatea celorlalte 

teste de compoziţie chimică a apei. Majoritatea testelor necesită privirea prin partea laterală a eprubetei. Aceasta 

este diferenţa testării pentru nivelul de ioni! Ce mai mare cauză a citirilor imprecise o reprezintă privirea prin partea 

laterală a eprubetei. Trebuie să priviţi în jos prin partea de sus a  eprubetei, cu capacul scos. 

Depozitaţi setul de testare în interior, într-un loc răcoros şi întunecat (nu în casa pompei). Pentru rezultate 

precise, recomandăm înlocuirea reactivilor anual. Goliţi conţinutul eprubetei imediat după testare (nu în 

piscină). 

INSTRUCŢIUNI PENTRU TESTUL DE IONI 

1. Clătiţi eprubeta cu apa ce trebuie testată şi umpleţi până la semnul de 10 ml. Fundul meniscului ar trebui să 

se afle pe semnul de 10 ml. 

2. Adăugaţi 5 picături din Ion Test Reagent A-Reactivul A de testare nivel de ioni în eprubetă. Puneţi 

capacul şi răsturnaţi-l pentru a amesteca. Scoateţi capacul şi adăugaţi 5 picături din Ion Test Reagent B– 

Reactivul B de testare nivel de ioni. Puneţi capacul şi răsturnaţi-l pentru a amesteca. 

3. Introduceţi eprubeta în suport. Aşteptaţi timp de 3 minute pentru a vedea formarea culorilor. 

4. Scoateţi capacul şi aşezaţi fundul eprubetei plat pe centrul graficului de culori. Identificaţi culoarea privind în 

jos în eprubetă (nu prin partea laterală). 

5. Pentru acurateţe, efectuaţi acest test în lumină indirectă, nu în lumină solară intensă. 

6. După testare, goliţi imediat conţinutul eprubetei (nu în piscină). 

7. Clătiţi eprubeta şi capacul. Depozitaţi în interior, într-un loc răcoros şi întunecat. 
 

0,7 – 1,0 ppm 

sau mai mare 

Ionizare exagerată. Decuplaţi ionizatorul. Adăugaţi apă dulce pentru a dilua 

nivelul de ioni la 0,3 ppm. Apoi lăsaţi ionizatorul să funcţioneze la un reglaj 

de putere mai mic şi/sau mai puţine ore pe zi. Majoritatea piscinelor sunt 

lăsate la nivelul minim sau la nivelul 2.  

0,5 ppm Decuplaţi ionizatorul până ce nivelul de ioni atinge 0,3 ppm. 

0,3 ppm Nivelul optim. Intervalul recomandat de 0,3 - 0,4 ppm. 

0,1 ppm 
 

Nu sunt suficienţi ioni! Menţineţi un nivel de clor rezidual de 1 - 2 ppm 

până ce nivelul de ioni ajunge la 0,3 ppm! 
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B.     TESTAREA OBIŞNUITĂ ŞI MENŢINEREA NIVELULUI DE IONI 

Spre deosebire de clor şi brom, ionii de cupru şi argint nu se vor evapora la căldură, nici nu se vor disipa din 

cauza razelor ultraviolete ale soarelui. Dimpotrivă, ei rămân suspendaţi în apă până ce se consumă şi sunt de-

ionizaţi de alge sau bacterii. Acesta este unul din motivele pentru care ionizarea reprezintă un dezinfectant mai 

economic şi este unul superior! 

După ce a trecut perioada de demarare iniţială şi ajustare, nivelul de ioni trebuie testat o dată pe săptămână 

sau la două săptămâni. Va trebui, însă, să testaţi şi ajustaţi pH-ul de două ori pe săptămână. Aceste aspect 

este esenţial pentru funcţionarea corespunzătoare a echipamentului dumneavoastră de ionizare. Alcalinitatea 

totală este chiar mai importantă şi ar trebui testată cel puţin de două ori pe lună. 

La testarea apei, nu preluaţi probă de apă de lângă linia de apă recirculată sau prea repede după adăugarea 

substanţelor chimice. Luaţi proba de lângă capătul adânc al piscinei. Mai întâi spălaţi eprubeta cu apă din 

piscină. Răsturnaţi eprubeta pentru a prinde aer înăuntru şi întoarceţi-o din nou când se află la aproximativ 18 

inch (~45 cm) sub suprafaţa apei. 

Pentru comoditate, păstraţi o sticlă curată de ~300 ml-350ml la îndemână pentru a scoate probe de apă din 

piscină. Presupunând că veţi testa pH-ul, Alcalinitatea totală şi nivelul de ioni de fiecare dată, puteţi astfel evita 

să vă întoarceţi pentru a preleva o probă nouă pentru fiecare test. 

La umplerea oricărei eprubete până la semnul marcat, meniscul sau fundul suprafeţei bulelor de apă ar trebui 

să se afle la semnul marcat. De asemenea, când se folosesc reactivii, ţineţi sticla vertical pentru a obţine picături de 

aceeaşi mărime de fiecare dată. Acest lucru trebuie efectuat cu precizie deoarece întregul corp de apă din piscină 

este reprezentat într-o probă foarte mică aflată în eprubetă. Depozitaţi toate seturile de testare şi reactivii într-un 

loc răcoros, întunecat. (un dulap cu aer condiţionat în interiorul casei este ideal; nu depozitaţi într-un garaj 

fierbinte sau în casa pompei). 

Notă: Menţineţi un nivel de ioni de 0,3 ppm, de pH 7,2 - 7,6 şi nivele corespunzătoare de AT şi duritate în raport 

cu conţinutul de calciu. În plus, se vor trata orice alţi contaminanţi ai apei din piscină, dacă este necesar. 

Nerespectarea acestor instrucţiuni poate cauza decolorări pe suprafeţele piscinei. 

V. SECURITATEA CHIMICĂ ŞI PRECAUŢII 

1. Niciodată nu amestecaţi două tipuri de substanţe chimice. Aceasta include adăugarea celei de-a doua 

substanţe chimice la apa din piscină înainte de punerea în soluţie (transformarea în soluţie) a primei substanţe 

chimice. Ca regulă generală, timpul necesar ar fi de cel puţin patru ore, dacă substanţa chimică a fost introdusă în 

piscină şi pompa funcţionează neîntrerupt. A se citi instrucţiunile pentru tipul specific de substanţă chimică şi luaţi în 

calcul limitele sistemului de circulaţie al pompei. 
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Securitate chimică şi Precauţii Continuare  ................................  

2. Adăugaţi substanţa chimică la apă, şi nu invers. Dacă nu respectaţi această instrucţiune, aţi putea cauza o 

explozie – în special la folosirea acidului clorhidric sau a substanţelor chimice puternice pe bază de clor. 

3. Nu adăugaţi acid sau clor prin skimmer (separator). 

4. Ca regulă, ar trebui să diluaţi şi predizolvaţi o substanţă chimică înainte de a o adăuga în piscină. 

NICIODATĂ NU ÎMPRĂŞTIAŢI HIPOCLORIT DE CALCIU (HTH) SOLID SAU ORICE PRODUS PE BAZĂ DE 

CLOR, SUB FORMĂ DE GRANULE. CÂND HIPOCLORITUL DE CALCIU SAU  HIPOCLORITUL DE LITIU SE 

VOR DEPUNE PE SUPRAFAŢA PISCINEI, VOR CAUZA FORMAREA DE PETE! În acest scop ar trebui să 

aveţi prin preajmă o găleată de plastic cu capacitate de ~ 5 galoane (19 litri) şi o paletă de amestecat din lemn. 

Turnaţi soluţia dizolvată direct în apă în timp ce mergeţi în jurul piscinei. Consecinţele adăugării de substanţe 

chimice concentrate şi/sau nediluate pot fi de la risipirea acestora până la rănirea persoanelor ori deteriorarea 

permanentă a piscinei dumneavoastră ori a sistemului de circulaţie a apei. 

VI. SUBSTANŢE CHIMICE PE CARE NU TREBUIE SĂ LE ADĂUGAŢI ÎNTR-O PISCINĂ IONIZATĂ   

1. Nu folosiţi niciodată algicide pe bază de cupru sau orice alte substanţe chimice pe bază de cupru ca 

substanţă chimică obişnuită de întreţinere a piscinei. 

2. Niciodată nu folosiţi niciunul din produsele Baquacil sau Softswim, nici măcar produsul de curăţare a 

linerului din vinil. Conţine agenţi izolanţi care vor lega ionii de cupru. Nu încercaţi să ionizaţi o piscină care 

conţine Baquacil sau Softswim. Baquacil/Softswim nu sunt compatibile cu niciun alt sistem de igienizare. 

Eliminaţi toate urmele de Baquacil/Softswim din piscină în conformitate cu instrucţiunile speciale din acest 

manual. 

3. În general nu este necesară utilizarea regulată a unui produs de control al petelor şi depunerilor, cu excepţia 

piscinelor albe din beton torcretat. Folosiţi o doză 1/3 o dată pe lună în piscinele albe din beton torcretat pentru a 

evita decolorările în perioadele de pH ridicat sau compoziţie chimică necorespunzătoare. De exemplu: Aqua 

Chem Stain & Scale Control, Metal Magnet de la Bioguard, Pool Stain Treat de ka United Chemical, sau Sequa-

Sol de la GLB. 

4. Nu folosiţi clor granule nedizolvat. NICIODATĂ NU ÎMPRĂŞTIAŢI CLOR GRANULE. VA CAUZA 

FORMAREA DE PETE PE SUPRAFAŢA PISCINEI ÎN LOCUL UNDE SE VA DEPUNE. Nu folosiţi un oxidant cu 

acid cianuric (agent de dedurizare sau agent de stabilizare) cum ar fi triclor sau diclor ca substanţă chimică 

obişnuită de întreţinere a piscinei pentru a evita acumularea de acid cianuric. 

5. Nu folosiţi agent de stabilizare pe bază de clor, agent de dedurizare sau acid cianuric impur. 

6. Evitaţi substanţele chimice bazate pe calciu decât dacă încercaţi să creşteţi duritatea apei în raport cu 
conţinutul de calciu. 
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VII. FILTRAREA  

Scopul unui filtru este de a elimina particulele fine de murdărie şi reziduuri care se află în suspensie în apă. 

Filtrul vă permite să folosiţi aceeaşi apă din piscină o perioadă lungă de timp. Asiguraţi-vă că filtrul funcţionează 

corespunzător şi spălaţi în contracurent pe măsură ce presiunea creşte 8 -10 psi sau conform recomandărilor 

fabricanţilor.  

Timpul de funcţionare a pompei este important pentru a asigura o filtrare şi circulaţie adecvată. Pompa ar trebui să 

fie lăsată în funcţiune cel puţin zece ore pe zi în timpul sezonului de folosire a piscinei. Acesta asigură o calitate 

bună a apei.  

VIII. REZOLVAREA PROBLEMELOR LEGATE DE APĂ  

A. APA TULBURE  

– CUM TREBUIE PROCEDAT: 

• Verificaţi filtrul. Ar putea necesita spălare în contracurent sau s-ar putea ca mediul filtrului să necesite 

înlocuire. Creşteţi perioada de funcţionare a pompei la 24 ore pe zi până ce apa se limpezeşte.  

• Verificaţi compoziţia chimică a apei şi echilibraţi în consecinţă. Apa tulbure poate fi cauzată de oricare dintre 

factorii de mai jos, ori o combinaţie a acestora: 

• pH ridicat - Adăugaţi acid & ajustaţi la 7,2 - 7,4 

• Alcalinitate totală crescută - Adăugaţi acid & ajustaţi la 70 - 90 ppm (80 - 90 pentru piscinele din 

beton torcretat) 

• Nivel ridicat de calciu - Adăugaţi apă dulce de adaos cu conţinut scăzut de calciu. 

• Nivel scăzut de calciu - Într-o piscină din beton torcretat, apa va împinge calciul de pe 

suprafaţa piscinei, tulburând apa pentru a satisface nevoia de calciu. Testaţi apa şi creşteţi 

concentraţia de calciu la nivelele corespunzătoare. 

• Total solide dizolvate în cantitate mare - TSD se dublează într-o piscină în fiecare an. Dacă 

piscina poate fi golită (este în regulă din punct de vedere structural & pânza freatică nu este 

sus), efectuaţi această operaţie la 3 - 5 ani, punând apă care are un conţinut mic de TSD. Dacă 

nu se poate, împrospătaţi cu ~ 0,3 metri timp săptămânal, timp de 5 săptămâni sau ~ 15 cm 

timp de 10 săptămâni. 

• Acid cianuric în concentraţie mare - Adăugaţi apă de adaos dulce pentru a dilua. 

 

• Alge: Echilibraţi compoziţia chimică a apei, periaţi suprafeţele piscinei, supuneţi apa din piscină la şoc cu o formă 

nestabilizată de clor, periaţi din nou, aspiraţi şi spălaţi filtrul în contracurent. 

• Ploaia excesivă, o zi cu vânt, încărcare mare cu înotători pot provoca tone de materii organice în piscină. 

Aspiraţi şi adăugaţi oxidant corespunzător. 

• Adăugarea de substanţe chimice atunci când se echilibrează compoziţia chimică a apei poate cauza 

tulburarea temporară a acesteia. De obicei menţinerea în funcţiune a pompei timp de 24 ore reprezintă soluţia, 

dacă filtrul este în stare bună. 

• S-ar putea să fie momentul să oxidaţi!  
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B.     TABELUL OXIDANŢILOR  

Toate piscinele, fie că sunt ionizate ori tratate chimic necesită supunerea regulată la şoc. Procesul de ionizare 

menţine calitatea superioară a apei folosind nivele minime de halogen. Cu toate acestea, în general este o idee 

bună să oxidaţi reziduurile organice aflate în exces, după o furtună cu ploaie, încărcări mari cu înotători cum ar 

fi petrecerile la piscină, fie că este vorba de frunze, polen sau alte reziduuri, ori când apa nu mai este limpede şi 

îşi pierde parţial strălucirea. Verificaţi şi ajustaţi pH-ul înainte de oxidare şi periaţi întreaga piscină. Mai jos sunt 

enumerate câteva dintre produsele ce pot fi utilizate. 

SELECTAREA PRODUSELOR DIN CLOR NESTABILIZAT  

HIPOCLORIT DE CALCIU (65% Clor disponibil) Folosiţi 6 uncii (~170 g) la 10.000 galoane (~ 37.000 litri) . Acest 

produs adaugă calciu la apă aşa încât nu ar fi o idee bună să îl folosiţi dacă nivelul de calciu este de peste 275-

300 ppm. Luaţi o găleată mare de apă & amestecaţi în 3 uncii (~85 g) în acelaşi timp. Agitaţi puternic pentru a 

dizolva. Dacă rămâne orice reziduu la fundul găleţii, se adaugă mai multă apă &se agită. NU UITAŢI, 

ÎNTOTDEAUNA ADĂUGAŢI SUBSTANŢELE CHIMICE LA APĂ. NICIODATĂ nu adăugaţi apă peste ele. 

Puteţi provoca o explozie. De asemenea NICIODATĂ nu împrăştiaţi în formă solidă în piscină. Acest lucru 

poate cauza pete unde se depune! Acest produs are un pH de 11,8 aşa încât trebuie să verificaţi compoziţia 

chimică a apei după folosire. 

HIPOCLORIT DE LITIU (35% Clor disponibil) folosiţi 12 uncii (~340 g) la 10.000 galoane (~ 37.000 litri) . 

Amestecaţi într-o găleată de apă şi agitaţi pentru a dizolva. Acest produs nu va creşte duritatea în raport cu 

conţinutul de calciu şi are un pH de 10,7. 

ÎNĂLBITOR CASNIC Folosiţi 10 capace la 10.000 galoane (~ 37.000 litri). Chlorox, Purex sau orice alt înălbitor 

general (hipoclorit de sodiu) are doar 5% clor disponibil. Amestecaţi într-o găleată de apă şi împrăştiaţi în jurul 

piscinei. Veţi obţine rezultate mai bune de la hipocloritul de calciu sau hipocloritul de litiu. pH-ul său de 13 este 

întotdeauna mare, aşa încât întotdeauna verificaţi compoziţia chimică a apei. 

CLOR LICHID DE LA MAGAZINUL CARE COMERCIALIZEAZĂ PISCINE Folosiţi 4 capace la 10.000 

galoane (~ 37.000 litri). Acesta este un hipoclorit de sodiu de 9 -12% şi este de 2 sau 3 ori mai concentrat decât 

înălbitorul casnic. Deoarece are un pH de 13, nu uitaţi să verificaţi compoziţia chimică a apei. Amestecaţi într-o 

găleată de apă şi împrăştiaţi în jurul piscinei. 

Dacă folosiţi un produs pe bază de clor pentru a oxida, nu adăugaţi o cantitate care să genereze o citire de peste 

3 ppm şi evitaţi folosirea de clor stabilizat ca diclor sau triclor pentru a preveni acumularea de acid cianuric. 

Dacă s-a neglijat acţiunea de întreţinere a apei din piscină, şi aceasta a devenit tulbure, clorul va da rezultate 

mai rapide comparativ cu un oxidant non-cloric. Dacă apa este tulbure, verificaţi sistemul de filtrare, spălaţi filtrul 

în contracurent dacă este necesar, şi ajustaţi echilibrul chimic al apei înainte de adăugarea oxidantului. Factorii 

care cauzează apă tulbure sunt pH-ul ridicat, AT mare, concentraţie mare de Ca, concentraţie mică de Ca, 

Acid cianuric în concentraţie mare, TSD în cantitate mare, încărcare mare de înotători, ploaie şi filtrare 

necorespunzătoare. 
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OXIDANŢI CARE NU SUNT PE BAZĂ DE CLOR 

Oxidanţii care nu sunt pe bază de clor reprezintă un soluţie chimică bună de împrospătare rapidă care vă 

permite să înotaţi la scurt timp după aceea şi care sunt, de asemenea, buni pentru supunerea la şoc în scopul 

scindării cloraminelor. 

PEROXIMONOSULFATUL DE POTASIU (42%) Folosiţi 1 Capac sau 8 oz (~225 g) la 10.000 galoane (~ 

37.000 litri) apă. Acest tip de Oxidant non-clor se găseşte în orice magazin care comercializează articole 

pentru piscină. Împrăştiaţi produsul în stare solidă în jurul perimetrului piscinei şi periaţi piscina. S-ar putea să 

aveţi un pH de 3,4 sau ar putea fi pH tamponat şi să aibă un pH de 6,8 - 7,0. Evitaţi supradozarea, cum ar fi 1 

livră (~450 g) de oxidant non-clor la 10.000 galoane (~ 37.000 litri), deoarece aceasta duce la oxigenarea ridicată 

a apei şi ar putea cauza dezvoltarea de alge. 

PERHIDROL (Soluţie 27%) Folosiţi 1 galon (~3,7 litri) la 10.000 galoane (~ 37.000 litri). Amestecaţi într-o găleată 

cu apă, apoi dispersaţi în jurul piscinei. Produsul este disponibil la magazinele care comercializează articole pentru 

piscine. 

AGENŢI DE LIMPEZIRE A APEI 

SUPER BLUE de la ROBARB este un  agent de limpezire a apei extrem de concentrat. Folosiţi doar 1 uncie 

(~28 g) la 5.000 galoane (~ 18.500 litri) apă. Dacă se foloseşte o cantitate mai mare, acest lucru ar putea tulbura 

apa, deoarece este extrem de concentrat. Amestecaţi într-o găleată cu apă şi turnaţi majoritatea cantităţii în 

capătul cel mai adânc, apoi împrăştiaţi de-a lungul perimetrului piscinei. Va da strălucire apei şi veţi putea extinde 

perioadele între două acţiuni de oxidare. Mai sunt disponibili şi alţi agenţi de limpezire a apei, dar asiguraţi-vă că 

aceştia nu leagă ori elimină metalele. 

PRODUSELE PE BAZĂ DE ENZIME sunt suplimente bune pentru scindarea uleiurilor şi deşeurilor organice 

în exces, reducând, în acelaşi timp, necesarul de oxidare. Acest produs poate fi achiziţionat la furnizorul 

dumneavoastră local de piscine şi produse aferente. 

OXIDAREA SPA-URILOR 

Spa-urile sunt medii unice. O persoană care foloseşte un spa echivalează cu 300 persoane dintr-o piscină 

rezidenţială. În timp ce vă cufundaţi în spa, apa fierbinte îndepărtează uleiurile naturale ale pielii şi dizolvă 

deodorantul, produsele hidratante, fixativul sau alte cosmetice, săpunul de la costumul de baie, etc, tulburând apa. 

După ce aţi folosit un spa cu capacitate de 400 galoane (~1500 litri), va trebui să folosiţi oxidant sau să scindaţi 

aceşti contaminanţi cu: 

1 linguriţă Diclor 

apoi 

1 lingură Oxidant non-cloric (Monopersulfat de potasiu) 
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C.     ALGELE 

Din miile de specii de alge, în piscine sau spa-uri s-au găsit 40 - 50 varietăţi. Aceste apar de cele mai multe ori 

în apa unde rămân frunze sau reziduuri, în apa caldă, după ploaie sau furtuni şi în zilele fierbinţi, cu soare ori 

când pH-ul este ridicat. Ca produs obişnuit de întreţinere folosiţi un algicid pentru a împiedica formarea de alge 

în timpul perioadelor de folosire intensă. De asemenea, utilizarea unui algicid va reduce cantitatea de oxidare 

necesară. 

Algele trebuie eradicate în momentul în care au fost observate, altfel vor deveni mai rezistente şi mai greu de 

eliminat. Unul din primele semne de prezenţă a algelor este senzaţia de pereţi unsuroşi la piscină, apoi apă 

tulbure. Dacă nu se iau măsuri, ar putea păta suprafaţa piscinei. 

Algele verzi sunt cele mai uşor de eliminat, urmate de cele galbene, iar cele negre sunt cele mai dificil de 

îndepărtat. Algele negre cresc rădăcini în betonul torcretat şi dezvoltă un bio-scut ce trebuie spart cu o perie 

pentru a permite ionilor, algicidului şi clorului să-l penetreze şi distrugă. 

Procesul de ionizare este eficient pentru eliminarea majorităţii tipurilor de alge. Cu toate acestea, niciun 

dezinfectant nu poate garanta că nu veţi mai avea din când în când formări de alge. Unele alge sunt atât de 

încăpăţânate încât este necesar sprijinul suplimentar al supunerii la şoc cu clor. 

Tratamentul pentru algele vizibile include: (1) Ajustarea pH-ului la 7,2 - 7,4 şi a alcalinităţii totale la 80 - 90 ppm. (2) 

Setaţi pompa pe funcţionare neîntreruptă (3) Periaţi pereţii şi fundul piscinei pentru a permite substanţelor 

chimice să penetreze algele (4) Supracloruraţi adăugând 1 livră (~450 g) de hipoclorit de calciu pentru fiecare 

cantitate de 10.000 galoane (~ 37.000 litri) apă din piscină (A se consulta Tabelul de oxidanţi) (5) Periaţi pereţii 

şi suprafeţele piscinei în întregime din nou (6) Aspiraţi până la eliminare, dacă este posibil (7) Spălaţi în 

contracurent (8) Menţineţi un nivel de clor de 1 - 2 ppm, periaţi, aspiraţi & spălaţi zilnic în contracurent până ce 

sunt eliminate. O a doua supunere la şoc ar fi benefică pentru a vă asigura că toate algele invizibile au fost 

oxidate. 

Deşi sunt mii de specii de alge, sunt şi numeroase produse algicide. Atunci când alegeţi algicidul adecvat pentru 

piscinele ionizate, amintiţi-vă SĂ NU FOLOSIŢI ALGICIDE PE BAZĂ DE CUPRU. Majoritatea algelor verzi pot fi 

eliminate în termen de 24 ore prin supunerea la şoc cu clor. Predizolvaţi clorul în găleţi cu apă înainte de a-l 

adăuga în piscină. 

Există unele instrucţiuni de bază la alegerea unui algicid bun. Algicidul ar trebui să conţină: un polimer care 

creează un scut la celulele algelor împotriva razelor solare; un preparat chimic care deschide celula astfel încât 

algicidul să poată ajunge la aceasta; un agent de umectare care nu conţine detergent, fapt ce face mai facilă 

dizolvarea substanţelor în apă fără formarea de spumă. Bineînţeles, ingredientul algicid activ ar trebui să fie un 

distrugător dovedit eficient împotriva celor mai comune tipuri de alge. 
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ALGELE Continuare ...........  

Ca şi clasă de algicide, algicidele polimerice sunt printre cele mai compatibile cu sistemele de ionizare. Acestea 

sunt foarte eficiente împotriva algelor de culoare galben-închis şi a celor verzi, şi sunt, de asemenea, foarte 

bune în prevenirea formării lor. Înotul este permis la aproximativ o oră de la adăugare. 

O posibilă sursă de alge poate fi funcţionarea necorespunzătoare sau defectuoasă a sistemului de filtrare. Când 

aspiraţi, filtrul prinde materii în suspensie sau le rupe şi le aruncă înapoi în piscină? Dacă da, nu aţi putea găsi o 

modalitate mai bună de a cultiva alge. Reparaţi sau modernizaţi sistemul dumneavoastră de filtrare. 

Dacă aţi avut o perioadă fără cantitatea corespunzătoare de ioni din apă, aceasta este o posibilă perioadă în 

care algele să se dezvolte. Întotdeauna menţineţi un nivel de clor rezidual de 1 - 2 ppm în apă până când 

nivelul de ioni atinge 0,3 ppm. Dacă nu există suficient dezinfectant în apă, s-ar putea dezvolta bacterii care 

oferă astfel hrană algelor pentru a se dezvolta. Acesta este un moment potrivit pentru a realiza o mică 

activitate de întreţinere preventivă înainte ca algele să se dezvolte. Periaţi pereţii, aspiraţi, etc, şi menţineţi 

nivelul corespunzător de dezinfectant: 1 - 2 ppm clor rezidual până ce nivelul de ioni generaţi atinge 0,3 ppm. 

D.     IMPOSIBILITATEA DE CITIRE A NIVELULUI DE IONI 

1) Verificaţi compoziţia chimică a apei. Ajustaţi la nivelele corespunzătoare (a se vedea pagina 2). Duritatea în 

raport cu conţinutul de calciu este importantă deoarece un conţinut scăzut de calciu şi  nivele mici de TSD reduc 

conductivitatea apei, împiedicând ionizarea corespunzătoare. Nivelele ridicate de calciu şi TSD cauzează depuneri 

care pot acoperi anodul şi împiedica ionizarea. 

După echilibrarea conţinutului chimic al apei, lăsaţi pompa să funcţioneze timp de 24 ore pe zi şi 

ionizatorul la reglajul maxim de putere cu un nivel de clor rezidual 1 - 2 ppm timp de 4 zile sau 96 ore pentru a 

aduce nivelul de ioni la 0,3 ppm într-o piscină de 20.000 galoane (~ 80.000 litri). Dacă în timpul demarării iniţiale nu 

se menţine un nivel de 1 - 2 ppm clor rezidual, ionii se vor consuma imediat ce sunt generaţi. 

2) Anodul poate fi acoperit chiar şi în cazul unei instalaţii noi, în special dacă s-au turnat substanţe chimice 

prin skimmer (separator). Curăţaţi anodul. A se citi instrucţiunile „Modalitatea de curăţare a anodului". 

3) Testare necorespunzătoare. Citiţi instrucţiunile „Instrucţiuni pentru setul de testare concentraţie de ioni " şi 

asiguraţi-vă că priviţi de sus prin eprubetă, nu în lateral. S-ar putea să aveţi nevoie şi de un reactiv nou. 

4) Dacă în apă există un produs de izolare, chelare, îndepărtare crustă sau metal, s-ar putea să elimine ionii sau 

să se interfereze cu testul. Lăsaţi ansamblul la reglajul normal de putere corespunzător cantităţii dumneavoastră 

de apă. Aceste produs se va disipa de la clorul cu nivel de peste 1 ppm, de la lumina solară şi în urma filtrării. 

5) Verificaţi conexiunea electrică bună la anod cu un multimetru. Se vor citi instrucţiunile din Manualul de instalare.                                      
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E.      NIVELUL DE IONI PREA RIDICAT  
- 0,4 PPM SAU MAI MULT   

(1) Opriţi ionizatorul până ce nivelul de ioni scade la 0,3 ppm. Asiguraţi-vă ca ionizatorul să fie setat la nivelul 

corespunzător pentru piscina dumneavoastră – de obicei nivelul minim sau nivelul 2 – înainte de a reîncepe 

operaţia. 

(2) Dacă nivelul de ioni este de 0,5 ppm sau mai mare, decuplaţi ionizatorul. Într-o piscină din beton torcretat alb, 

cu un nivel de ioni ce depăşeşte 0,7 ppm, adăugaţi apă dulce de adaos pentru a reduce nivelul de ioni la 0,3 ppm. 

F.    APA CU NUANŢĂ VERDE  

Aceasta este în general cauzată de schimbarea rapidă a compoziţiei chimice a apei după o ploaie torenţială în 

rafale sau de compoziţia necorespunzătoare a apei. Apa ce rezultă poate fi una destul de limpede, cu nuanţa 

verde smarald. Verificaţi pH-ul şi AT, apoi reduceţi-le cu acid. Fierul poate cauza o nuanţă verde la apă, aşa 

încât trebuie să verificaţi toate nivelele de metal şi să scădeţi ori eliminaţi, dacă este cazul. Cauza poate fi, de 

asemenea, slaba filtrare, astfel că trebuie să verificaţi presiunea filtrului şi să spălaţi în contracurent, dacă este 

necesar. 

Dacă o nuanţă de verde continuă după ajustarea compoziţiei chimice a apei, predizolvaţi o livră (~450 g)  de 

hipoclorit de calciu pentru fiecare 10.000 galoane (~ 37.000 litri)  de apă, şi dispersaţi în jurul piscinei. Lăsaţi 

pompa să funcţioneze neîntrerupt. Nuanţa naturală a apei ar trebui restabilită în interval de 4 până la 24 ore. 

G.     FORMAREA DE PETE DE LA METALE / MINERALE, ALGE & BACTERII  

Toate piscinele - atât cele clorurate, cât şi cele ionizate - sunt supuse formării de pete. Una dintre cele mai 

frecvente surse de pete este carbonatul de calciu sau crusta. Este cauzată de pH-ul crescut, alcalinitatea totală 

ridicată, conţinut mare de calciu, sau chiar o temperatură ridicată. Depunerile (crusta) reprezintă o substanţă 

albicioasă dură asemănătoare cretei, extrem de greu de îndepărtat de pe suprafaţa piscinei, chiar folosind 

cuţitul. Această depunere albă transformă rapid culoarea a ceea ce intră în contact cu ea, după cum urmează -

Maro: fier sau murdărie; Negru: mangan sau alge; Verde sau Galben: alge sau fier; Turcoaz: cupru precipitat. 

Depunerile dure pot colmata şi ţevile, filtrele, încălzitoarele şi pot cauza deteriorări serioase ale echipamentelor. 

Atâta timp cât se va respecta compoziţia chimică a apei, nu se vor forma pete. Decolorările de regulă sunt o 

preocupare doar în piscinele albe, nevopsite, din beton torcretat şi sunt rareori vizibile în piscinele din vinil, fibră de 

sticlă, sau în cele din beton torcretat vopsite ori izolate cu un strat de vopsea epoxidică. 

Dacă există tendinţa ca o piscină să formeze pete, folosiţi lunar o doză de 1/3 de produs de control pete şi 

depuneri. Aceasta va ajuta la prevenirea ieşirii din soluţie a metalelor în perioadele cu pH ridicat sau cu un 

echilibru necorespunzător al apei. De asemenea, NICIODATĂ nu împrăştiaţi clor sub formă de granule în stare 

solidă. Vor apărea pete în locul unde acesta se va depune pe suprafaţa piscinei. Întotdeauna amestecaţi într-o 

găleată cu apă. A se vedea „Tabelul Oxidanţilor”. 

În situaţia în care totuşi se formează pete, testaţi apa de adaos şi apa din piscină pentru a vedea conţinutul de 

fier, cupru şi citirile complete ale compoziţiei chimice (pH, AT & Ca) pentru a determina sursa. Decolorările 

proaspăt formate pot fi uneori scoase imediat scăzând pH-ul la 7,2, ajustând alcalinitatea totală la 70 - 80 ppm, 

şi periind suprafaţa. 
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FORMAREA DE PETE METALICE / MINERALE, DE ALGE & BACTERII Continuare...  .....  

Dacă petele sunt izolate în anumite locuri, tot ce trebuie să faceţi este să turnaţi acid clorhidric în acele zone cu 

pete, iar prin periere acestea vor fi eliminate. Chiar prin frecarea cu un baton din triclor locul pătat va elimina 

orice decolorări. 

Dacă o piscină este pătată complet: Deconectaţi ionizatorul. Dacă nivelul de ioni este ridicat, adăugaţi apă dulce 

pentru a dilua la 0 ppm. Acest lucru se realizează prin evacuarea a ~ 0,6 m apă şi adăugarea de apă dulce, şi 

repetarea acestei operaţii până ce nu se mai detectează prezenţa ionilor. Testaţi toate concentraţiile chimice şi 

ajustaţi AT la 70 ppm & pH la 7,2. Acest lucru este esenţial pentru a redizolva orice pete. 

Când alcalinitatea totală atinge 70 ppm & pH este 7,2, folosiţi Aqua Chem Stain & Scale Control, Metal Magnet 

de la Bioguard sau Scale & Fier Remover de la Sun Products. Aceştia sunt compuşi chimici pe bază de 1-

hidroxietilidenă-1, 1-acid difosfonic (HEDP) care sunt cei mai eficienţi. Folosiţi  1 quart-~0,9litri la 10.000 

galoane (~ 37.000 litri). Această procedură ar trebui efectuată noaptea pentru rezultate optime. Periaţi pereţii 

piscinei înainte de a folosi produsul Metal Magnet - Magnetul de metale. Decuplaţi piscina. Când apa este 

complet nemişcată, turnaţi Metal Magnet în jurul pereţilor piscinei. Va adera la pereţi şi va aluneca spre fund. 

Lăsaţi produsul Metal Magnet să stea pe suprafeţe, fără să interveniţi, peste noapte. În dimineaţa următoare 

cuplaţi filtrul. Periaţi zilnic până ce petele dispar şi sunt necesare ajustări pentru 70 AT & 7,2 pH în scopul 

eliminării în totalitate a petelor. Pentru a îndepărta decolorările complet, ar putea fi necesare dozaje 

suplimentare de Metal Magnet. Utilizaţi Sparkle Up Filter Aid de la Bioguard pentru a elimina metalele izolate şi 

pentru a preîntâmpina orice pătare ulterioară. Când presiunea filtrului creşte 8 - 10 psi, spălaţi-l în contracurent. 

PĂTAREA CAUZATĂ DE FIER: Fierul este metalul cel mai reactiv cauzând pătare când acesta este în 

concentraţii foarte mici, chiar şi de 0,1 ppm. Dacă în apa de adaos-sursă există fier, când adăugaţi apă dulce 

puneţi o tabletă de clor în skimmer (separator) şi adăugaţi apa direct în skimmer (separator) cu pompa aflată în 

funcţiune. Prin aceasta 70% din conţinutul de fier se va precipita în filtru. Dacă nivelul de fier din apa de alimentare 

este de peste 0,1 ppm, folosiţi Sparkle Up Filter Aid de la Bioguard, pe lângă tableta de clor din skimmer 

(separator) pentru a reţine tot fierul în filtru. Când presiunea filtrului creşte 8 - 10 psi, spălaţi-l în contracurent. 

PĂTAREA CAUZATĂ DE BACTERII: Sporii de bacterii sunt introduşi în sol când se schimbă un liner din vinil 

sau în timpul perioadelor de ploaie excesivă. Când se înlocuieşte un liner, suprafaţa ar trebui să fie tratată 

pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor în spatele liner-ului. Bacteriile de mucegai se deplasează cu pânza de 

apă freatică şi au nevoie de trei lucruri pentru a supravieţui - apă, întuneric şi o sursă de hrană care este liner-ul. 

De fapt, bacteriile întră în plastifiantul liner-ului. Nu deteriorează liner-ul, ci îl decolorează, de obicei lăsând o 

culoare maro spre negru sau gri spre negru. Când pânza freatică coboară, de obicei bacteriile se deplasează 

cu aceasta. 

Din cunoştinţele noastre nu există un proces sau metodă curentă de eradicare a acestei probleme legate de 

mucegai la apa din piscină. Nivele foarte ridicate de clor sau brom au indicat un succes moderat în înălbirea 

temporară a suprafeţelor închise. Acest lucru nu tratează, însă, sursa problemei care se află în spatele liner-ului. 
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PĂTAREA CAUZATĂ DE BACTERII Continuare...   

Se pare că singura prevenţie este aşezarea unui strat de polietilenă de 4 mil (~0,10mm) sau 6 mil(~0,15mm)  în 

spatele liner-ului pentru a preveni ca aceste bacterii să intre în contact cu liner-ul prin pânza de apă freatică 

sau din solul netratat. Bacteriile nu pot penetra plasticul polietilenic deoarece acesta nu conţine niciun 

plastifiant. Uneori eliminarea bacteriilor se poate realiza şi aşteptând pur şi simplu ca nivelul pânzei de apă 

freatică să scadă. Odată penetrat liner-ul, se recomandă scoaterea acestuia şi tratarea solului. Oxidarea liner-ului 

şi perierea regulată pot în final să elimine pata după ce s-a tratat solul şi s-a aşezat plastic. De asemenea, s-ar 

putea să fie necesară montarea unui nou liner. 

Bio-Chem (901) 767-1752 fabrică un scut anti-pete în piscină care se aplică pe pereţii şi fundul unei piscine 

îngropate. Se vopseşte pe fundul şi părţile laterale ale piscinei înainte de montarea liner-ului, împiedicând 

intrarea în contact a pânzei freatice cu liner-ul. 

IX. CONSERVAREA PESTE IARNĂ A UNEI PISCINE IONIZATE 

(1) Echilibraţi compoziţia chimică a apei. A se citi secţiunea cu compoziţia chimică. Folosiţi un  algicid non-

metalic. Lăsaţi filtrul să funcţioneze neîntrerupt. 

(2) Asiguraţi-vă că nivelul de ioni este de 0,3 ppm. 

(3) Oxidaţi cu 1 livră (~450g) hipoclorit de calciu la 10.000 galoane (~ 37.000 litri) dizolvat într-o  găleată cu 

apă. Lăsaţi filtrul să funcţioneze timp de 8 ore. 

(4) Acoperiţi piscina. 

(5) Dacă drenaţi tubulatura, asiguraţi-vă că ionizatorul este oprit. 

Ionii de cupru şi argint nu se disipează la căldură şi lumină solară, aşa cum se întâmplă cu clorul şi alţi 

halogeni. Acesta reprezintă unul din cele mai mari avantaje ale ionizărilor, şi acesta este motivul pentru care este 

atât de economic să conservi piscina peste iarnă. Dacă îngheţarea nu este o opţiune sau dacă este montată o 

PROTECŢIE LA ÎNGHEŢ, puteţi ocazional să lăsaţi ionizatorul în funcţiune pentru a menţine un nivel rezidual de 

0,3 ppm în extrasezon. 

X. DESCHIDEREA UNEI PISCINE IONIZATE  
(1) Echilibraţi compoziţia chimică a apei. A se citi secţiunea ce prezintă compoziţia chimică. 

(2) Oxidaţi cu 2 livre (~900) hipoclorit de calciu la 10.000 galoane (~ 37.000 litri)  dizolvat în o găleată cu apă. 

(3) Periaţi şi aspiraţi piscina. Spălaţi în contracurent, dacă este necesar. 

(4) Curăţaţi anod.  A se citi  „Modalitatea de curăţare a anodului”. 

 

`(5) Menţineţi un clor rezidual de 1 - 2 până ce nivelul de ioni atinge 0,3ppm. A se consulta secţiunea 

„Operarea sistemului" din manual. 
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XI. MODALITATEA DE CURĂŢARE A ANODULUI 

Anodul trebuie scos şi curăţat sau înlocuit periodic. Semne că anodul necesită operaţii de întreţinere sunt 

reprezentate fie de dificultatea în a menţine un nivel adecvat de ioni, fie în cazul în care lumina de ok calibrare 

anod este stinsă când comutatorul de comandă este răsucit la poziţia C pe unităţile din seria 1200. Pe Modelul 

1100, luminile puterii de ieşire nu se vor mai aprinde la LED-ul de 100% putere când butonul este rotit la poziţia 

maximă. Pe o instalaţie nouă, dacă nivelul de ioni scade după două săptămâni, curăţaţi anodul. Acest lucru 

indică faptul că anodul a curăţat apa şi a scăzut concentraţia de TSD. 

De regulă anodul necesită curăţare o dată pe an. Piscinele cu concentraţie mare de calciu şi/sau TSD pot 

necesita curăţare mai frecventă. Anodul cu un strat gros poate indica un nivel excesiv de calciu sau duritate 

cauzată de un alt minereu. Verificaţi şi ajustaţi compoziţia chimică a apei după cum este necesar. Dacă anodul 

este uzat mai mult de 75%, ar putea necesita înlocuire. Continuaţi să folosiţi anodul până ce nu mai sunt 

nivelul ioni nu mai poate fi menţinut la 0,3ppm. 

Folosind o cheie reglabilă 2 3/4”, scoateţi anodul din camera de ionizare şi uscaţi-l. Utilizaţi o pilă lată şi apoi 

şmirghel pentru a îndepărta stratul depus, în special între bare. Aici este spaţiul unde se formează ionii, şi este 

important să nu existe depuneri. Elementele anodului nu trebuie curăţate până se ajunge la metalul lucios, pur. 

O metodă alternativă de curăţare este introducerea doar a părţii metalice a anodului într-o soluţie slabă de 

acid. (Puneţi trei părţi apă într-o găleată apoi adăugaţi o parte acid clorhidric). Frecaţi cu burete de sârmă şi o 

şurubelniţă sau racletă, în special între bare.  

Apoi clătiţi anodul şi ştergeţi-l, în special între bare. Înfăşuraţi bandă de teflon în jurul filetelor PVC ale anodului 

de şapte ori apoi introduceţi-l prin înşurubare în camera de ionizare. Acoperiţi cu silicon conectorii anodului 

pentru a preveni coroziunea. 

XII. UZAREA ANODULUI 

Condiţiile diferite afectează nivelul de uzură al anodului. Reglajul de putere pe dispozitiv determină rapiditatea 

cu care se va consuma anodul. Majoritatea piscinelor de 20.000 galoane (~ 80.000 litri) sunt demarate la nivel 

de putere maxim, se lasă în funcţiune 24 ore pe zi timp de 3 - 5 zile, apoi se reduce la un reglaj de putere mai 

mic şi se lasă în funcţiune 8 - 12 ore pe zi. Durata de viaţă proiectată a anodului într-o piscină de dimensiuni 

medii, de 15.000 galoane (~ 57.000 l), este de 2 - 4 sezoane de folosirea a piscinei. (Un sezon folosire piscină 

este de 4 - 5 luni). 

Cerinţele pentru mediul piscinei, încărcarea cu înotători, compoziţia chimică a apei, timpul de funcţionare a 

pompei pe zi, reglajul de putere la ansamblu şi modalitatea de demarare a acesteia, toate afectează durata de 

viaţă a anodului. Cu cât ansamblul este în funcţiune pe o perioadă mai mare, cu atât se generează mai mulţi 

ioni şi se pot testa în apă. Orice nivel de ioni peste 0,3 ppm este o risipă de anod şi nu este necesar pentru a 

păstra piscina igienizată. 

Dacă piscinele sunt lăsate neacoperite şi funcţionale în sezonul în care nu se utilizează, reduceţi ieşirea de putere 

pe ionizator, micşoraţi timpul de funcţionare a pompei şi menţineţi doar un nivel de ioni reziduali de 0,15 - 0,2 ppm 

exigenţele fiind mult mai mici în acest caz. Sau, pentru ca durata de viaţă a anodului să fie mai mare, opriţi 

ionizatorul când nu se utilizează piscina în extrasezon. Un nivel suficient de ioni reziduali va dura timp de câteva 

luni. Oxidaţi cu clor o dată pe lună sau de fiecare dată când apa nu mai este limpede. 
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XIII. DEMARAREA UNEI PISCINE IONIZATE CARE CONŢINE FIER, MANGAN SAU CUPRU 

Fierul este metalul cel mai reactiv, cauzând de obicei pete maro şi galbene. De regulă, manganul face apa 

neagră sau mov când oxidează. Pentru a îndepărta aceste metale înainte de montare, izolaţi-le în apă cu 

ajutorul produsului Metal Magnet de la Bioguard (sau un produs de eliminare a metalelor) şi folosiţi produsul 

Sparkle Up de la Bioguard în interiorul filtrului pentru a putea, prin spălare în contracurent, să eliminaţi aceste 

metale din piscină. 

Dacă există cupru în piscină în concentraţie de 0,3 ppm, porniţi ionizatorul la reglajul minim de putere după ce 

aţi echilibrat conţinutul chimic al apei. Dacă nivelul de cupru este mai ridicat, adăugaţi apă proaspătă de adaos 

care nu conţine metale, sau folosiţi produsele  Metal Magnet şi Sparkle Up de la Bioguard pentru a le reduce 

concentraţia sau a le elimina. 

Dacă există metale în apa-sursă, puneţi o tabletă de clor şi furtunul în skimmer (separator) la adăugarea apei 

proaspete de adaos. Prin aceasta se vor elimina 70% din metale prin filtru şi se va împiedica adăugarea de 

metale în cantitate excesivă în piscină. 

XIV. DE CE TREBUIE ECHILIBRAT CONŢINUTUL CHIMIC AL UNEI PISCINE? 

Scopul principal al unei compoziţii chimice corespunzătoare a apei este de a proteja înotătorii, piscina şi 

echipamentul aferent!!! Trebuie menţinută compoziţia chimică corectă a apei, indiferent de tipul de dezinfectant 

folosit. În primul rând trebuie să achiziţionaţi un set de testare profesional, iar apoi să începeţi verificând nivelul 

de alcalinitate totală. 

Dacă Alcalinitatea totală (numărul total de compuşi alcalini sau de săruri) nu este menţinută la un nivel 

corespunzător, pH-ul va avea tendinţa să oscileze. Într-o piscină ionizată se recomandă un interval de AT de 

70 - 90 ppm. AT acţionează ca un tampon pentru pH. 

O AT SCĂZUTĂ este corosivă şi va coroda betonul torcretat şi deteriora echipamentul aferent 

piscinei. pH-ul are tendinţa să fie mic în cazul unei AT scăzute. 

O AT RIDICATĂ - pe suprafeţele piscinei, în tubulatură şi echipamentele auxiliare cum ar fi 

schimbătorul de căldură se vor forma depuneri de reziduu dur alb sau colorat. Depunerile (crusta) 

reprezintă precipitarea carbonatului de calciu. pH-ul are tendinţa să crească în cazul unei AT 

ridicate. 

pH-ul (potenţialul de hidrogen – numărul total de ioni H+ sau OH-): Scala pH măsoară echilibrul acid-alcalin al 

apei din piscină. Orice valoare a pH-ului sub 7,0 este considerată acidă şi orice valoare a pH-ului de depăşeşte 

7,0 este considerată bazică sau alcalină. Pentru piscine se recomandă un interval de pH de 7,2 - 7,4, acesta fiind 

pH-ul ţesutului nostru ocular. 
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DE CE TREBUIE ECHILIBRAT CONŢINUTUL CHIMIC AL UNEI PISCINE Continuare....   

Un pH SCĂZUT - va genera o apă acidă sau corosivă. Poate deteriora echipamentele aferente ale piscine, 

tubulatura, accesoriile, va coroda & păta betonul torcretat al piscinei, irita ochii & nasul înotătorilor. Dacă pH-

ul este sub 7, apa din piscină poate „mânca” din pompă, accesorii, colectorul încălzitorului, dizolvând şi 

adăugând cantităţi importante de metale în piscină. 

Un pH RIDICAT - vor apărea depuneri şi apă tulbure. 

Calciul determină dacă apa este dură sau moale. Nivelele de calciu ar trebui să fie de 225 - 250 ppm în piscinele 

din beton torcretat, 175 - 225 ppm în piscinele cu liner din vinil şi 100 - 125 ppm in spa-urile de 104 grade. În ceea 

ce priveşte parametrii corespunzători ai compoziţiei chimice, se va consulta secţiunea “Spa-uri noi”. 

CA RIDICAT - apar depuneri. Când acest reziduu de culoare albă se depune pe suprafaţa piscinei, materialul 

respectiv de depunere care este poros poate fi penetrat de alge şi murdărie, lăsând pete de obicei sub formă 

de crustă gri sau maro. Depunerile severe din tubulatură pot colmata ţevile, reducând debitul, circulaţia apei, 

eficienţa filtrării şi forţând pompa. Acestea pot cauza şi calcifierea mediului cu nisip al filtrului, transformându-l 

într-o substanţă de duritatea betonului şi, bineînţeles, pentru ca piscina dumneavoastră să aibă succes, trebuie 

să aveţi o bună filtrare şi circulaţie a apei! 

CA SCĂZUT - Apa devine agresivă şi va încerca să extraga calciul de pe suprafaţa piscinei din beton torcretat 

până la saturarea acesteia. În mode evident, acest lucru cauzează deteriorări serioase unei piscine cu suprafaţa 

din beton torcretat. Concentraţia scăzută de calciu produce şi apă corosivă care va „mânca” din toate 

componentele metalice, scările, echipamentele aferente, lumini şi orice suprafaţă a piscine, etc. 

Total Solide Dizolvate (TSD) – În fiecare an numărul total de solide dizolvate într-o piscină este mai mult de 

dublu. Se recomandă drenarea piscinei (dacă este posibil) la 3 - 5 ani. TSD creşte din cauza evaporării şi a 

tuturor substanţelor chimice adăugate în piscină. În final apa devine saturată şi chiar şi  o compoziţie chimică 

adecvată a apei nu va mai produce rezultate bune. Dacă piscina nu se poate goli din cauza pânzei freatice sau 

se va prăbuşi structural ori are un liner tip balon, etc, atunci apa din piscină poate fi împrospătată prin golirea a 

~ 0,3 metri timp săptămânal, timp de 5 săptămâni, sau ~ 15 cm timp de 10 săptămâni. 

Dacă anterior piscina a fost pe generator de săruri de clorură, TSD va necesita să fie redus sub 1000 ppm 

pentru a preveni posibilele decolorări. 

Nu uitaţi că unul din scopurile principale ale unei compoziţii chimice echilibrate a apei o reprezintă protecţia piscinei 

şi a echipamentului aferent!!!! 

pH, AT, Ca, sau temperatură ridicate vor conduce la formarea de depuneri. 

pH, AT, Ca, sau temperatură scăzute vor transforma apa în apă corosivă. 
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DE CE TREBUIE ECHILIBRAT CONŢINUTUL CHIMIC AL UNEI PISCINE Continuare....  

Dacă unul sau mai mulţi dintre aceşti factori (pH, AT sau Ca) depăşeşte intervalul recomandat, iar factorii rămaşi 

se încadrează în intervalele de valori recomandate, apa va forma depuneri. 

Dacă unul sau mai mulţi dintre aceşti factori (pH, AT sau Ca) sunt mai mici decât  intervalul recomandat, iar 

factorii rămaşi se încadrează în intervalele de valori recomandate, apa va coroda. 

Dacă toţi factorii sunt în intervalele de valori recomandate, apa este echilibrată chimic. 

APA DIN PISCINĂ TREBUIE SĂ FIE ECHILIBRATĂ CHIMIC PENTRU A MENŢINE UN MEDIU BUN ÎN 

PISCINĂ INDIFERENT DE DEZINFECTANTUL FOLOSIT!!! 
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INSTRUCŢIUNI PRIVIND COMPOZIŢIA CHIMICĂ A APEI DIN PISCINĂ  
VINIL, FIBRĂ DE STICLĂ & TOATE CELELALTE SUPRAFEŢE:  

Nivele recomandate de compoziţie 
chimică 

Acţiunea neceară pentru a corecta compoziţia chimică  
Pentru a creşte                             Pentru a scădea 

pH          7,2 - 7,6 Adăugaţi Sodă calcinată Adăugaţi Acid 

AT          70 - 90 ppm Adăugaţi Bicarbonat de sodiu Adăugaţi Acid 

Calciu 175 - 225 ppm 
 

Adăugaţi Clorură de calciu Adăugaţi apă de adaos 

proaspătă, cu conţinut scăzut 

de calciu  

Nivel de ioni de 0,3 ppm                        

                                                 

Lăsaţi ionizatorul să funcţioneze 

mai mult sau daţi la nivelul Dial 

Up 1  

(A se consulta Manualul) 

Curăţaţi anodul 

Menţineţi un nivel de 1 ppm clor 

până ce ionii ating 0,3 ppm         

Opriţi ansamblul. 

Dacă nivelul depăşeşte 0,7 

ppm, adăugaţi apă de adaos 

proaspătă pentru a dilua.                 

Menţineţi pH & AT  în limite                                     

 

PISCINELE DIN BETON TORCRETAT (SUPRAFEŢE DIN TORCRET, BETON, MARCIT)  

Nivele recomandate de compoziţie 
chimică 

Acţiunea neceară pentru a corecta compoziţia chimică 

Pentru a creşte                      Pentru a scădea   

pH          7,2 - 7,6 Adăugaţi Sodă calcinată                         Adăugaţi Acid 

AT          80 - 90 ppm Adăugaţi Bicarbonat de sodiu        Adăugaţi Acid 

Calciu 225 - 250 ppm 
 

Adăugaţi Clorură de calciu             Adăugaţi apă de adaos 
proaspătă, cu conţinut scăzut 
de calciu 

 

Nivel de ioni de 0,3 ppm                            

 

Lăsaţi ionizatorul să funcţioneze 

mai mult sau daţi la nivelul Dial 

Up 1 (A se consulta Manualul) 

Curăţaţi anodul 

Menţineţi un nivel de 1 ppm clor 

până ce ionii ating 0,3 ppm         

  Opriţi ansamblul. 

Dacă nivelul depăşeşte 0,5 

ppm, adăugaţi apă de adaos 

proaspătă pentru a dilua.                 

Menţineţi pH & AT în limite                                      
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INSTRUCŢIUNI PRIVIND COMPOZIŢIA CHIMICĂ A APEI DIN SPA 
Spa-uri de 104 grade:  

Nivele recomandate de compoziţie chimică 

Acţiunea neceară pentru a corecta compoziţia chimică  

Pentru a creşte                              Pentru a scădea  

 
pH              7,2 - 7,6* Adăugaţi agent creştere pH  Adăugaţi Acid 

AT              70 - 90 ppm* Adăugaţi Bicarbonat de sodiu Adăugaţi Acid 

Calciu      100 - 125 ppm*     
 
 
* Evitaţi creşterea, dacă folosiţi un produs tip 
pH Perfect   

Adăugaţi Clorură de calciu Adăugaţi apă de adaos 

proaspătă, cu conţinut scăzut de 

calciu 

Nivel de ioni    0,3 ppm Lăsaţi ionizatorul să funcţioneze 

mai mult sau daţi la nivelul Dial 

Up 1 (A se consulta Manualul) 

Curăţaţi anodul 

Menţineţi un nivel de 1 ppm clor 

până ce ionii ating 0,3 ppm         

  Opriţi ansamblul. 

Dacă nivelul depăşeşte 0,7 

ppm, adăugaţi apă de adaos 

proaspătă pentru a dilua.                 

Menţineţi pH & AT în limite                                      

SPA-URI DE 90 GRADE (SPA-URI DE ÎNOT) – A SE VEDEA COMPOZIŢIA CHIMICĂ A 
PISCINEI  

Nivele recomandate de compoziţie 
chimică 

Acţiunea neceară pentru a corecta compoziţia chimică   

Pentru a creşte                                 Pentru a scădea 

pH              7,2 - 7,6 Adăugaţi Sodă calcinată                         Adăugaţi Acid 

AT              70 - 90 ppm Adăugaţi Bicarbonat de sodiu        Adăugaţi Acid 

Calciu      175 - 225 ppm               

 

Adăugaţi Clorură de calciu Adăugaţi apă de adaos proaspătă, 
cu conţinut scăzut de calciu 

 

 

Nivel de ioni    0,3 ppm                         

 

Lăsaţi ionizatorul să funcţioneze mai 

mult sau daţi la nivelul Dial Up 1 (A se 

consulta Manualul) 

Curăţaţi anodul 

Menţineţi un nivel de 1 ppm clor până 

ce ionii ating 0,3 ppm        

  Opriţi ansamblul. 

Dacă nivelul depăşeşte 0,7 ppm, 

adăugaţi apă de adaos proaspătă 

pentru a dilua.  

Menţineţi pH & AT în limite 
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TEST CU MULTIMETRUL PENTRU MODELUL 1200-R 

Acest test se efectuează uneori pentru a verifica o conexiune electrică bună la anod şi pentru a determina 

ieşirea de putere a Controlerului. Acest test trebuie realizat în timp ce pompa este în funcţiune, apa trece prin 

Camera de ionizare, iar firele anodului sunt conectate la anod. Elementele acoperite ale anodului şi compoziţia 

chimică variabilă a apei vor da citiri diferite decât cele enumerate mai jos. 

Puneţi multimetrul pe scala de 10 Volţi CC. Puteţi testa ieşirea la şuruburile anodului. 

Răsuciţi butonul de comandă al ionizatorului la poziţia C sau la Check Circuit (Verificare circuit). Poziţia 

“Anodes OK” (Anozi OK) şi realizaţi o citire, punând 1 sondă a multimetrului pe un şurub al anodului. 

Continuaţi să realizaţi citiri pe diferite reglaje de putere. Observaţi că în momentul schimbării polarităţii, acul de 

pe dispozitivul de măsurare va coborî sub zero – aşa încât în acel moment va trebui să schimbaţi sondele de 

măsură de pe şuruburi pentru a realiza o citire. 

Poziţia C = 1 - 1,2 V cc 

MINIM sau Poziţia 1 = Ieşire 1 -1,2 V cc 

Poziţia 2 = Ieşire 2,6 - 3 V cc 

Poziţia 3 = Ieşire 4,1 - 4,7 V cc 

Poziţia 4 = Ieşire 5,6 - 6,3 V cc 

MAXIM sau Poziţia 5 = Ieşire 7 - 7,9DC V cc 

Citirile ar putea fi diferite din cauza nivelelor variabile de Total Solide Dizolvate care creează o conductivitate 

diferită a apei. Barele anodice acoperite pot de asemenea da citiri neobişnuite la ieşirile de putere. Curăţaţi 

anodul cu o pilă lată şi şmirghel, în special între bare. A se citi instrucţiunile de curăţare. După curăţare, 

reefectuaţi testul. 

Dacă un fir este rupt, citirea va fi de 0 V cc pe anod. Dacă unul dintre fire nu este corespunzător conectat, 

atunci citirea la circuitul deschis poate fi de peste 20 - 24 V cc la anod. 

Un multimetru trebuie folosit şi pentru a verifica dacă o sursă de putere are 110 sau 220 V. De ex: Dacă un 

ansamblu pre-cablat de 220 V este cuplat la o sursă de 110 V, luminile vor clipi, dar piscina nu va ioniza 

corespunzător până ce nu este trecută pe funcţionarea la 110 V. 
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TEST CU MULTIMETRUL PENTRU MODELUL 1100 

Acest test se efectuează uneori pentru a verifica o conexiune electrică bună la anod şi pentru a determina 

ieşirea de putere a Controlerului. Acest test trebuie realizat în timp ce pompa este în funcţiune, apa trece prin 

Camera de ionizare, iar firele anodului sunt conectate la anod. Elementele acoperite ale anodului şi compoziţia 

chimică variabilă a apei vor da citiri diferite decât cele enumerate mai jos. Puneţi multimetrul pe scala de 10 

Volţi CC. Testaţi ieşirea la şuruburile anodului. 

Răsuciţi butonul de comandă al ionizatorului în sensul invers acelor de ceasornic la zero sau poziţia de ieşire 

de 10%. Realizaţi o citire, punând 1 sondă a multimetrului pe un şurub al anodului. Continuaţi să rotiţi butonul 

de comandă în sensul acelor de ceasornic până la ieşirea de putere de 100% şi realizaţi citiri pe diferite reglaje 

de putere. Observaţi că în momentul schimbării polarităţii, acul de pe dispozitivul de măsurare va coborî sub 

zero – aşa încât în acel moment va trebui să schimbaţi sondele de măsură de pe şuruburi pentru a realiza o 

citire 

10 % = Ieşire 0,5 V cc 60 % = Ieşire 3,09 V cc 

20 % = Ieşire 1,7 V cc 70 % = Ieşire 3,38 V cc 

30 % = Ieşire 2,1 V cc 80 % = Ieşire 3,6 V cc 

40 % = Ieşire 2,5 V cc 90 % = Ieşire 3,9 V cc 

50 % = Ieşire 3,0 DC V cc 100 % = Ieşire 4,1 V cc 

Citirile ar putea fi diferite din cauza nivelelor variabile de Total Solide Dizolvate care creează o conductivitate 

diferită a apei. Barele anodice acoperite pot de asemenea da citiri neobişnuite la ieşirile de putere. Curăţaţi 

anodul cu o pilă lată şi şmirghel, în special între bare. A se citi instrucţiunile de curăţare. După curăţare, 

reefectuaţi testul. 

Dacă un fir este rupt, citirea va fi de 0 V cc pe anod. Dacă unul dintre fire nu este corespunzător conectat, 

atunci citirea la circuitul deschis poate fi de peste 20 - 24 V cc la anod. Se poate efectua un test de continuitate 

pentru a vă asigura că nu există o întrerupere între şurubul anodului şi anodul însuşi. 

Dacă luminile de putere ale ansamblului se aprind la maxim 10% sau doar 50% când se roteşte complet în 

sensul acelor de ceasornic, anozii ar putea necesita curăţare sau înlocuire, duritatea în raport cu conţinutul de 

calciu ar putea necesita să fie mărită sau siguranţa fuzibilă internă ar putea avea nevoie de resetare (A se 

vedea Tabelul de depanare pentru modelul 1100). Curăţaţi anozii. Continuaţi să folosiţi anodul până ce nivelul 

de ioni nu mai poate fi menţinut la 0,3 ppm. De asemenea verificaţi dacă aveţi conexiune electrică bună la 

anod. În eventualitatea în care conectorii s-au corodat, înlocuiţi şi resetaţi starea anodului cu ajutorul luminilor 

de putere ale ansambului. 

Modelul 1100 are o siguranţă fuzibilă internă resetabilă. Dacă se arde, modul adecvat de a o reseta este de a 

seta ieşirea de putere la 10%, decupla sursa de alimentare cu energie timp de 30 secunde, porniţi la doar 10% 

putere iar apoi să creşteţi uşor la reglajul de putere corespunzător. 

Un multimetru ar trebui folosit şi pentru a verifica dacă o sursă de alimentare cu electricitate este de 110 sau 
220 V. 
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Garanţie  
Certificat de înregistrare a garanţiei 

Va trebui să răspundeţi la toate întrebările, şi acest certificat va trebui trimis prin poştă în termen de 30 zile de la 

achiziţie pentru a valida garanţia. Acest lucru ne va permite şi să vă furnizăm informaţii utile privind echipamentul 

dumneavoastră în viitor. 

Numele dvs.  ____________________________________________  Telefon (  ______  )  ___________________  

Adresa  ________________________________________________  Fax      (  ______  )  ____________________  

Oraşul  ______________________  Statul  _________  Cod poştal  __  Email  _____________________________  

Cumpărat de la (Nume comerciant)  _______________________________________  Data  _________________  

Adresă comerciant  ___________________________________________________________________________  

Model #  __________  Serie #  _______________________________  Telefon (  _____  )  ___________________  

Instalat de  _____________________________________________     Telefon (  _____  )  ___________________  

Unde este folosit acest echipament? (Încercuiţi două din cele de mai jos) 

Rezidenţial Comercial Folosire industrială Altele (precizaţi)  __________________  

Piscină Spa Fântână decorativă Turn răcire Altele (precizaţi)  _______  

Sursa de apă folosită pentru acest echipament? (Încercuiţi una)     Fântână    Reţea urbană/judeţeană 

Descrieţi gustul şi mirosul apei:  _________________________________________________________________  

De ce aţi cumpărat echipamentul?  _______________________________________________________________  

Cum aţi aflat de echipamentul nostru? (Încercuiţi ce este valabil) 

Prieten Magazin Poştă Internet Reclamă ziar sau revistă Pagini Aurii  

Cum evaluaţi serviciile dealer-ului dvs & modul cum a urmărit efectele? (Încercuiţi una) A        B        C        D        F 

Vă rugăm să precizaţi compoziţia chimică a apei din proba prelevată azi: 

Piscină, Spa, fântână sau altele Robinet sau altă sursă de apă  

Alcalinitate totală (AT)  _______  ppm __________  ppm 

Duritate în raport cu calciu     __  ppm __________  ppm 

Fier  _______  ppm  _________  ppm 

Cupru  ________  ppm  _________  ppm 

pH  ________  

Galoane în spa, piscină, fântână sau locaţia de folosire?  ___________________  Vechimea?  _________________  

Tipul de suprafaţă? (Încercuiţi una)       Beton torcretat         Vinil Vopsită Fibră de sticlă     Altele    

Ce s-a folosit în ultimul an pentru a igieniza apa? (Încercuiţi una) 

Clor        Brom        Baquacil/Softswim Ozon Altele (precizaţi)  ___________________  

Estimaţi costul anual al dezinfectantului? $  ________________________________________________________  

Apa a fost echilibrată chimic înainte de pornirea ionizatorului?  _________________________________________  

- Încercuiţi fiecare răspuns de mai jos care se aplică - 

Furnizorul dvs. v-a explicat cum să: (1) folosiţi echipamentul (2) testaţi nivelul de ioni (3) oxidaţi 

În ultimii ani a existat vreuna dintre situaţiile de mai jos? 

(1) Apă tulbure      (2) Alge       (3) Miros neplăcut        (4) Pete 

Care dintre aceste probleme consideraţi că este cea mai mare?  ________________________________________  

În ultimii doi ani utilizatorii au avut vreuna din problemele enumerate mai jos? 

(1) Reacţie alergică la apa din piscină sau spa? (2) Păr sau piele uscată ori urticarie? 

(3) Păr decolorat sau albit? (4) Costum de barie sau plante afectate de apă? 

Care dintre cele de mai sus este mai important pentru dvs?  ___________________________________________  
Trimiteţi acest certificat la: 

 
Carefree Clearwater, Ltd. 

Electronics Division 
4480-H- South Cobe Drive 
 Smyma, GA 30080-6989



51 

 

 

 

 

ACORD PE ÎNTREAGA DURATĂ DE VIAŢĂ 

Garanţie limitată  

Carefree Clearwater, Ltd., la opţiunea şi pe propria cheltuială, va repara echipamentul 
nefuncţional sau îl va înlocui cu echipament de o valoare egală şi similar ca tip, şi îl va returna 
pe perioada de viaţă a deţinătorului iniţial, conform celor precizate în Acordul de Service 
Suplimentar pentru Client. 
 

Pentru a valida acest acord, Cerrtificatul de înregistrare trebuie completat şi returnat la 

Carefree Clearwater, Ltd în termen de 30 zile de la data instalării. 

 

Carefree Clearwater, Ltd. Nu este responsabil pentru daunele de nicio natură, inclusiv cele 

incidente şi indirecte. Unele state nu permit excluderea sau limitarea daunelor incidente sau 

indirecte, astfel că această limitare s-ar putea să nu se aplice şi în cazul dumneavoastră. 

 

Orice garanţie implicită ce rezultă în cadrul legii locale va fi limitată în durată la zece zile de la 

data vânzării. Unele state nu permit limitări cu privire la durata de valabilitate a unei garanţii 

implicită, astfel că această limitare s-ar putea să nu se aplice şi în cazul dumneavoastră. 

 

Dacă trimiteţi echipament la Carefree Clearwater, Ltd., trimiteţi-l cu transportul plătit anticipat. 

 

Acesta este singura compensaţie disponibilă de la Carefree Clearwater, Ltd. Acest acord vă 
oferă anumite drepturi legale, şi puteţi beneficia şi de alte drepturi ce variază de la stat la stat. 
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Acord de service suplimentar prestat la client 

Certificatul de înregistrare trebuie să fie complet şi returnat la Carefree Clearwater, Ltd. În termen de 30 zile de 

la data instalării, dată la care echipamentul dumneavoastră de tratare a apei va fi certificat în cadrul garanţiei 

împotriva oricăror defecte de fabricaţie şi materiale, timp de un an, începând cu data montării, după cum este 

stipulat mai jos. 

Începând cu anul doi până la anul cinci, cumpărătorului i s-ar putea solicita să plătească cheltuieli de reparaţie 

sau înlocuire în valoare cumulată de maxim 125$ (295$ pentru modelele 1200-C) pe întreaga perioadă, 

indiferent de numărul de reparaţii. În primul an nu se percep tarife pentru componente şi manoperă. 

Începând din anul al şaselea, cumpărătorului i s-ar putea solicita să plătească cheltuieli de reparaţie sau 

înlocuire în valoare cumulată de maxim 235$* pe an, pentru întreaga perioadă de 5 ani (295$* pentru modelele 

1200-C), indiferent de numărul de reparaţii. [*Ajustate anual conform Indicelui Preţurilor de Consum după anul 

al cincilea.] 

Acest acord nu acoperă serviciile prestate de furnizor, solicitările de service la faţa locului sau înlocuirea 

periodică a reperelor consumabile cum ar fi anozii sau siguranţele fuzibile. 

În plus, acordul este nul în oricare dintre condiţiile următoare: Montarea de anozi ce nu au fost proiectaţi sau 

aprobaţi de Carefree Clearwater pentru acest model, instalarea necorespunzătoare, împământarea 

necorespunzătoare, nerespectarea codurilor de siguranţă, deschiderea şasiului echipamentului, reparaţia sau 

modificarea efectuate de persoane neautorizate de Carefree Clearwater, Ltd., nerespectarea instrucţiunilor de 

operare şi întreţinere, utilizarea abuzivă, scurgerile de apă, lipsa unei îngrijiri şi întreţineri rezonabile, 

vandalism, schimbarea proprietarului echipamentului, cazuri fortuite, deteriorări provocate de alte 

echipamente, sau încercări de a falsifica seriile echipamentului sau de a modifica elementele interne electrice 

sau mecanice. 

Cumpărătorul este responsabil pentru toate cheltuielile suportate pentru demontarea şi remontarea 

echipamentului şi trimiterea sa la Carefree Clearwater pentru reparaţii. 

Furnizorii ar putea oferi contracte adiţionale de service pentru a suplimenta prezentul acord, oferind servicii la 

locul de montaj, suport tehnic neacoperit de garanţie şi solicitări pentru prestarea de activităţi de întreţinere. 

În afara SUA, cumpărătorul va suporta costurile de transport la/de la Carefree Clearwater şi orice tarife sau taxe 

vamale. 

Februarie 1993 
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DEFINIŢII UZUALE ÎN LIMBAJUL PENTRU PISCINĂ  

Acid O substanţă chimică, cum ar fi acidul clorhidric lichid sau acidul solid (disulfat de sodiu) folosit pentru a 

reduce Alcalinitatea totală (AT) şi pH-ul apei din piscină. 

Necesar de acid  Cantitatea de acid necesară pentru a reduce pH-ul sau AT-ul. 

Algă (Alge, p.) O plantă acvatică ce creşte rapid în apa din piscină când există o combinaţie de temperatură mare, 

conţinut ridicat de substanţe organice şi nivel insuficient de agent de igienizare în apă. Grupurile cele mai comune 

de alge sunt cele de culoare galbenă, verde şi neagră. 

Algicid O substanţă chimică concepută pentru a elimina sau preveni dezvoltarea algelor. 

Anod Elementele din cupru/argint care sunt montate în tubulatura piscinei şi sunt conectate la controlerul 

(dispozitivul de comandă) echipamentului de ionizare. Aceştia se vor uza şi se înlocuiesc. 

Bicarbonat de sodiu O substanţă chimică folosită pentru a creşte Alcalinitatea totală (AT) a apei din piscină cu 

efect redus asupra pH-ului.  

Brom Un gaz roşu-maroniu din familia halogenilor, folosit în general pentru igienizarea piscinei, conţinând 35% 

clor pentru activare. 

Duritate în raport cu conţinutul de calciu O măsură a sărurilor de calciu dizolvate în apă. 

Clorură de calciu Creşte nivelul de calciu din piscină pentru a proteja suprafeţele acesteia de efectele corosive 

ale apei. 450 g de clorură de calciu 80% vor creşte duritatea cu 8 ppm la 10.000 galoane (~ 37.000 litri) apă. 

Hipoclorit de calciu Clor pudră sau tablete care conţin 65% clor disponibil. A se vedea „Tabelul Oxidanţilor”. 

Cloramină Compuşi chimici formaţi atunci când clorul intră în contact cu reziduuri de la înotători, cum ar fi 

transpiraţie, uleiuri, spray fixativ, deodorante, urină şi alte reziduuri organice. Cloraminele nu sunt eficiente ca 

dezinfectanţi şi produc arsură la ochi, iritaţie pe piele şi miros puternic de clor. 

Clor Un gaz galben-verzui din familia halogenilor, folosit în general pentru igienizarea piscinelor, sub formă de 

compuşi solizi sau lichizi. Clorul gazos pur este uneori folosit în piscinele comerciale de dimensiuni mari. 

Necesar de clor  Cantitate de clor necesară pentru a distruge diverse impurităţi din apă. 
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Clor, liber Cantitatea de clor disponibilă pentru igienizare după ce necesarul iniţial de clor al apei a fost satisfăcut. 

Cupru Un algicid bun. A se vedea „Ionizare" mai jos. 

Agent de dedurizare Denumit şi acid cianuric sau agent de stabilizare. Un agent de reţinere a substanţelor  

chimice sau tampon care împiedică disiparea clorului cauzată de căldură şi lumina solară. Prelungeşte durata de 

viaţă a clorului. Nu este necesar într-o piscină ionizată. 

Acid cianuric A se vedea „Agent de dedurizare" de mai sus. 

Diclor (Dicloro-s-triazintrionă de sodiu) Clor sub formă de granule, cu dizolvare rapidă. Evitaţi folosirea regulată 

într-o piscină ionizată pentru a împiedica acumularea de acid cianuric. 58% din Diclor este acid izocianuric. 

Electrod A se vedea Anod. 

Electroliză O reacţie electrochimică care generează uneori o pată neagră în jurul accesoriilor din metal sau pe 

betonul torcretat. Este în mod obişnuit cauzat de liniile de putere amplasate prea aproape de piscină, de două 

metale ataşate împreună cu plumb, şi/sau accesorii fără împământare în piscină. 

Duritate Cantitatea de calciu şi magneziu dizolvată în apă. 

H T H  A se vedea „Hipoclorit de calciu" de mai sus. 

Ionizare (după cum se aplică în cazul ionizării ca dezinfectant pentru piscină) Procesul de eliberare de cantităţi 

mici de ioni de cupru şi argint în apă. Particulele atomice ale acestor elemente sunt denumite ioni deoarece sunt 

încărcate electric şi într-o stare liberă necombinată. 

Aceşti ioni lucrează pentru a sparge echilibrul enzimatic al algelor şi bacteriilor. Microorganismele moarte 

aderă apoi una la cealaltă până ce se acumulează într-o masă suficient de mare pentru a fi reţinută de filtrul 

piscinei. Acestea sunt eliminate din piscină când filtrul este spălat în contracurent. Aceste proces se realizează 

fără pericol pentru plantele şi animalele multicelulare. 

Leşie A se vedea „Hidroxid de sodiu" 

Acid clorhidric Acid lichid folosit pentru a reduce pH-ul şi Alcalinitatea totală (AT). Folosit şi pentru a „spăla cu 

acid" betonul torcretat al piscinei pentru a îndepărta petele şi depunerile. 
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Agent de neutralizare (Tiosulfat de sodiu) O substanţă chimică folosită pentru a contracara efectul oxidant al 

clorului cu scopul de a mări acurateţea testelor efectuate la apa din piscină. 

O T O Un reactiv chimic folosit pentru a testa nivelul de clor din apă. 

Oxidant O substanţă chimică ce arde materia organică prezentă în apa din piscină. 

Peroximonosulfatul de potasiu Un oxidant ce nu conţine clor, care elimină materia organică, contaminanţii şi 

cloraminele prezente în apa din piscină fără a creşte nivelele de clor aşa cum este necesar în supraclorurare. 

pH O măsură a acidităţii apei din piscină sau a lipsei acestei acidităţi. În mod real înseamnă posibilitatea de a 

elibera ioni de hidrogen. Intervalul de pH este între 0 - 14. Şapte este neutru. Sub 7 apa are tendinţa de a deveni 

corosivă. La un nivel de peste 7, apa tinde să formeze depuneri şi să păteze. Plaja ideală pentru echipamentul 

de ionizare este de 7,2 - 7,4. La nivele de pH mai mari de 7,8, poate apărea pătare metalică. pH-ul este 

crescut cu sodă calcinată şi redus cu acid. 

Roşu de fenol Un reactiv chimic folosit pentru a testa nivelul de pH. 

PPM Abreviere pentru „părţi pe milion". O unitate de măsură folosită la testarea apei. 

Depunere (Acumulare de carbonat de calciu) Un precipitat care rezultă din compoziţia chimică neechilibrată a 

apei din piscină - pH-ul crescut, alcalinitatea totală ridicată, conţinut mare de calciu, sau chiar o temperatură 

ridicată. Depunerile (crusta) reprezintă o substanţă albicioasă dură asemănătoare cretei, extrem de greu de 

îndepărtat de pe suprafaţa piscinei, chiar folosind cuţitul. Această depunere albă transformă rapid culoarea a 

ceea ce intră în contact cu ea, după cum urmează -Maro: fier sau murdărie; Negru: mangan sau alge; Verde 

sau Galben: alge sau fier; Turcoaz: cupru precipitat. Depunerile dure pot colmata şi ţevile, filtrele, încălzitoarele şi 

pot cauza deteriorări serioase ale echipamentelor 

Supunere la şoc Adăugarea de substanţe chimice pentru piscină în cantităţi mai mari decât normale pentru a 

elimina situaţiile neobişnuite cum ar fi infestarea cu alge, prezenţa cloraminei sau apa colorată. 

Argint Un biocid bun. A se vedea „Ionizare". 

Sodă calcinată (Carbonat de sodiu anhidru) O substanţă chimică folosită pentru a creşte pH-ul. La un nivel normal 

de pH, soda calcinată afectează doar în mică măsură Alcalinitatea totală (AT). 

Bisulfat de sodiu (Acid solid) O substanţă chimică folosită pentru a reduce pH-ul şi AT. 

Hidroxid de sodiu Leşie (Sodă caustică) folosit pentru a creşte semnificativ pH-ul, cu creşteri mult mai reduse 

ale Alcalinităţii totale la folosirea sodei calcinate. 
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Hipoclorit de sodiu Clor lichid nestabilizat conţinând o cantitate excesivă de sare. A se vedea „Tabelul 

Oxidanţilor”. 

Clor stabilizat  A se vedea „Diclor" şi „Triclor". 

Agent de stabilizare A se vedea "Agent de dedurizare" de mai sus. 

Pată O pătare sau decolorare a suprafeţei piscinei cauzată de compoziţia chimică necorespunzătoare a apei – 

pH ridicat, AT mare, conţinut de CA crescut, nivel de Acid cianuric sau de metale ridicate. A se vedea „Pete 

cauzate de metale/minereuri şi alge " din manual.  

Supraclorurare O doză extrem de mare (de 7 până la 10 ori nivelul de clor combinat) de clor folosită pentru  a 

atinge punctul de rupere al clorurării şi a elibera clorul combinat în clor liber. 

Alcalinitate totală AT acţionează ca tampon pentru pH, controlând fluctuaţiile acestuia. Controlul AT este 

esenţial pentru menţinerea pH-ului. Dacă AT este prea mare, vor apărea depuneri şi fenomenul de formare pete. 

Dacă AT este prea mic, pH-ul nu poate fi controlat iar apa este corosivă, fapt ce ar putea cauza apariţia 

fenomenului de formare pete. AT este redus cu acid şi crescut cu bicarbonat de sodiu. 

Total Solide Dizolvate În fiecare an numărul total de solide dizolvate într-o piscină este mai mare de dublu. Se 

recomandă drenarea piscinei (dacă este posibil) la 3 - 5 ani. TSD creşte din cauza evaporării şi a tuturor 

substanţelor chimice adăugate în piscină. În final apa devine saturată şi chiar şi o compoziţie chimică adecvată 

a apei nu va mai produce rezultate bune. Dacă piscina nu se poate goli din cauza pânzei freatice sau se va 

prăbuşi structural ori are un liner tip balon, etc, atunci apa din piscină poate fi împrospătată prin golirea a ~ 0,3 

metri timp săptămânal, timp de 5 săptămâni, sau ~ 15 cm timp de 10 săptămâni.  

Triclor (Tricloro-s-triazintrionă) Un tip de clor cu dizolvare lentă disponibil atât sub formă de granule, cât şi ca 

tabletă. Evitaţi folosirea lui în mod regulat într-o piscină ionizată pentru a preveni acumularea de acid cianuric. 

55% din fiecare tabletă de triclor este acid izocianuric. 

 


