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1. OPIS SYSTEMU

Urządzenia serii DTR składają  się z dwóch kolumn jonitowych (zbiorniki  kompozytowe wypełnione żywicą 
jonowymienna),zainstalowanych na nich dwóch głowic automatycznych  z elektronicznym sterownikiem typ 
CLACK oraz dwóch zbiorników solanki przeznaczonej do regeneracji mas jonitowych.  

Żywica jonowymienna posiada zdolność usuwania z wody jonów wapnia i magnezu (twardości) na drodze 
wymiany jonowej.  Wymiana jonów następuje podczas przepływu wody przez złoże. Żywica jonowymienna 
okresowo traci swoje zdolności wymienne i musi zostać zregenerowana. Do regeneracji służy roztwór soli NaCl. 

Zmiękczacze serii  CLACK umożliwiają  wysokiej jakości uzdatnianie wody dostosowane do potrzeb użytkownika. 
Efekt ten uzyskiwany jest poprzez mikroprocesorowy sterownik CLACK wyposażony w wodomierz elektroniczny, 
który określa i analizuje ilość zużycia wody. Ten łatwy do zaprogramowania system pozwala na dostosowanie 
uzdatniania do praktycznie każdych potrzeb użytkownika. 

Naprzemienny układ podwójny pozwala na ciągłe uzdatnianie wody, który dzięki automatycznej głowicy 
sterującej gwarantuje solidność całego układu oraz długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie. W razie potrzeby 
konserwacji lub naprawy, system uzdatniania wody DTR CLACK zawiera wyjątkową możliwość rozdziału, która 
umożliwia odizolowanie jednego zaworu i uzdatnianie wody tylko za pomocą drugiego.

Wyposażenie dodatkowe urządzeń:

(poza zakresem dostawy):

1. filtr wstępny, zabezpieczający głowicę zmiękczacza przed zanieczyszczeniami mechanicznymi

2. pływakowy zawór solankowy

3.  tester twardości ogólnej

4. armatura mieszająca dn32 lub dn50
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2. DZIAŁANIE SYSTEMÓW

Stacja dostarcza wodę zmiękczaną w sposób ciągły. W zależności od zaprogramowania sterownika urządzenie 
może pracować na dwa sposoby. Pierwszy z nich to praca w systemie wahadłowym drugi praca dwóch kolumn 
równolegle. 

W układzie znajduje się miernik przepływu, który przekazuje dane do zaworu i uruchamia regenerację po 
przepracowaniu nastawione ilości wody.

DANE TECHNICZNE

MODEL DTR 
1022

DTR 
1230

DTR 
1330

DTR 
1330A

DTR
1655

Zdolność jonowymienna 
1 kolumny 0dH x m3 138 202 234 304 352

Przepływ ciągły przy tward. 
<0,10n nominalny [m3/h] 2,15 3,0 3,0 3,0 5,5

Spadek ciśnienia [bar] 0,55 1,0 0,9 1,0 1,1

Ciśnienie pracy 1,8-8 bar
2-8

Temperatura pracy 1-38 0C
1 -38

Przyłącze hydrauliczne 1”
1

Przyłącze elektryczne 230V / 50 Hz
220/24

Wymiary urządzeń DTR:

Modele Wymiary DTR 
1022

DTR 
1230

DTR 
1330

DTR 
1330A

DTR
1655

A - szerokość całkowita        
[cm] 177 187 205 210 210

B - wysokość całkowita                            
[cm] 155 155 155 183 182

C- głębokość [cm] 56 56 56 56 56
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3. ROZPAKOWANIE / SPRAWDZENIE

Zmiękczacze występują jako modele dwukolumnowe. Dostarczane są jako kompletne systemy wymagające 
montażu i zasypania masą jonitową, na życzenie klienta mogą zostać zamontowane w miejscu instalacji oraz 
zaprogramowane i uruchomione przez serwis Watersystem. Uruchomienie przez serwis Watersystem jest odpłatne. 
W celu zgłoszenia urządzeń do uruchomienia prosimy o wypełnienie formularza na stronie www.watersystem.
pl. Przed montażem urządzeń należy koniecznie sprawdzić, czy  podczas transportu nie wystąpiły jakieś wady 
i uszkodzenia lub nie zaginęły części. Straty wynikłe z tego typu uszkodzeń ponosi firma przewozowa a nie 
sprzedawca. Należy rozpakować i sprawdzić przesyłkę przy kurierze. Urządzenia uszkodzone podczas transportu 
nie podlegają gwarancji. 

UWAGA! PODCZAS TRANSPORTU ORAZ MONTAżU URZąDZEń NAlEżY UTRZYMYWAć jE W POZYCjI 
PIONOWEj. NIE WOlNO ICH OBRACAć DO GÓRY DNEM lUB UPUSZCZAć. OBRÓCENIE SYSTEMÓW DO 
GÓRY DNEM MOżE SPOWODOWAć USZkODZENIE GŁOWIC STERUjąCYCH ORAZ INNYCH ElEMENTÓW 
ZNAjDUjąCYCH SIę WEWNąTRZ ZBIORNIkA jONITOWEGO!

4. MONTAż URZąDZEń:

Zmiękczacze serii DTR  powinny zostać zainstalowane w odpowiednim miejscu:

• w suchym pomieszczeniu, w którym temperatura nie spada poniżej 5 °C, 
• na czystej równej powierzchni;
• w pobliżu urządzenia powinno znajdować się podłączenie wody surowej oraz kratka ściekowej do której  
 będzie odprowadzana woda z regeneracji, 
• w pobliżu urządzenia powinno być  zainstalowane gniazdo elektryczne (230 V/50 Hz).
• Dopuszczalna temperatura otoczenia wynosi pomiędzy 5oC i 45oC
• Dopuszczalna temperatura wody wynosi pomiędzy 1oC i 38oC.
• Zakres roboczego ciśnienia wody wynosi pomiędzy 2,5 do 8.0 bar. 
• Przed króćcem poboru wody gdzie wymagana jest woda twarda
• W miejscu które nie wyposażone jest w kratkę ściekową,  gdzie najmniej prawdopodobne jest wystąpienie  
 uszkodzeń spowodowanych przez wycieki. Producent i sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za   
 następstwa awarii urządzenia.

W trakcie montażu należy przestrzegać wszystkich  lokalnych przepisów . Do systemu nie wolno doprowadzać 
wody która  jest mikrobiologicznie niebezpieczna lub nie została poddana badaniu.
• Rury podłączeniowe doprowadzające wodę do urządzenia oraz odbierające wodę uzdatnioną muszą   
 posiadać średnicę nie mniejsza niż przyłącze wody w głowicy sterującej. Do podłączenia należy użyć węży  
 elastycznych lub wykonać instalację z tworzyw z PVC-U,PP, itp.,
• ZAWSZE należy instalować zawory obejściowe. Zawory powinny być łatwo dostępne. Pozwalają one na  
 odcięcie dopływu wody do urządzenia przy zachowaniu dostaw wody do instalacji.
• Zmiękczacz podłączyć odpowiednio do instalacji zgodnie z kierunkami przepływu umieszczonymi na   
 przyłączach zmiękczacza (wejście, wyjście wody ) 
• Podłączyć wężyki  ściekowe z urządzeń  (poza zakresem dostawy)  do kratki ściekowej z zachowaniem 
 przerwy powietrznej (ochrona przed przedostawaniem się bakterii do urządzenia) Wypływ ścieków do   
 kanalizacji podczas regeneracji powinien odbywać się na wolny wypływ. Nie należy dławić ścieku
• Przed i za urządzeniem zawsze należy zainstalować króćce do poboru próbek oraz manometry
• Po zainstalowaniu urządzenia należy ustawić przepływ nominalny przez urządzenie zgodnie z DTR modelu 
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INSTAlACjIA URZąDZENIA

W celu zabezpieczenia głowic sterujących przed zanieczyszczeniami mechanicznymi jakie może nieść ze sobą 
woda nie uzdatniona  zalecamy montaż przed zmiękczaczem filtra mechanicznego. 

W celu uzyskania twardości wody o stałym stopniu podmieszania wody(większym od zera) zalecamy montaż 
zaworu mieszającego, który dostępny jest jako wyposażenie dodatkowe. Dostępne dwa modele DN32 i DN50. 

Rys.1 Przykładowy schemat montażu przedstawia schemat montażowy dołączony do instrukcji.

kOlEjNE CZYNNOŚCI W TRAkCIE INSTAlACjI

Podłączenie ważą ściekowego

Zalecane jest zastosowanie elastycznego węża odprowadzającego ścieki; długość nie powinna być większa niż 
6,0m; w przypadku większej odległości urządzenia od kratki ściekowej, należy zastosować wąż o odpowiednio 
większej średnicy. Podłączenie węża do kanalizacji nie może się znajdować wyżej niż 1m ponad głowicę. 

UWAGA! ZAWSZE NAlEżY ZOSTAWIć WOlNą PRZESTRZEń MIEDZY kOńCÓWką WężA A WODą ŚCIEkOWą, 
GDYż ISTNIEjE PRAWDOPODOBIEńSTWO ZASSANIA ŚCIEkÓW DO URZąDZENIA A TYM SAMYM POWSTAjE 
PRAWDOPODOBIEńSTWO SkAżENIA BAkTERIOlOGICZNEGO URZąDZENIA ORAZ INSTAlACjI.

Rys.2 Podłączenie węża ściekowego do kanalizacji
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PODŁąCZENIE PRZElEWU AWARYjNEGO ZBIORNIkA SOlANkI 

Zbiornik solanki wyposażony jest w przelew. Zaleca się podłączenie przelewu do kratki ściekowej na wypadek 
przepełnienia zbiornika solanki wodą.

UWAGA: DO URZąDZENIA DOSTARCZANE Są ZAZWYCZAj DWA ZBIORNIkI SOlI PO jEDNYM DO kAżDEGO 
ZBIORNIkA Z żYWICą (ZE WZGlęDU NA UZYSkANIE NASYCONEGO ROZTWORU SOlANkI), AWARYjNY 
PRZElEW DO kANAlIZACjI NAlEżY PODŁąCZYć Z kAżDEGO URZąDZENIA ODDZIElNIE. 
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5. PROGRAMOWANIE STEROWNIkÓW
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RAZ W ROkU WYMAGANY jEST PRZEGląD STACjI PRZEZ WYSPECjAlIZOWANY SERWIS 
WATERSYSTEM Sp. z o.o.  SERWIS jEST ODPŁATNY.

DEZYNfEkCjA fIlTRÓW WODY
Materiały, z jakich zbudowane są filtry, nie sprzyjają rozwojowi kultur bakteryjnych i nie powodują zanieczyszczenia 
wody. Zaleca się jednak przeprowadzenie dezynfekcji po instalacji urządzenia i przed wykorzystaniem go do 
uzdatniania wody pitnej. Poza tym urządzenie może ulec zanieczyszczeniu materią organiczną lub znajdującymi 
się w wodzie bakteriami. Dlatego też dobrze jest od czasu do czasu dezynfekować każdego rodzaju filtry. W 
zależności od warunków pracy i typu urządzenia, rodzaju jonitu i używanych środków dezynfekujących, zaleca się 
stosowanie jednej z poniższych metod. 

PODCHlORYN SODU 5,25% 
Roztwory podchlorynu sodu, znane pod różnymi nazwami handlowymi można wykorzystywać z dodatkiem żywicy 
polistyrenowej, syntetycznej zawiesiny zeolitu, świeżego piasku oraz glin bentonitowych.
Czynności, które należy wykonać w celu zdezynfekowania filtra: dolać podchlorku sodu do zbiornika solanki, 
w którym powinna znajdować się w tym czasie woda, tak by roztwór przedostał się do filtra; przystąpić do typowej 
regeneracji, stosując się do zaleceń zawartych w części pt. „Regeneracja ręczna”.

9. USUWANIE USTEREk
System uzdatniania wody zaprojektowano tak, by jego obsługa była łatwa i niezbyt pracochłonna. W tej części 
na wszelki wypadek przedstawiamy spis usterek, ich możliwych przyczyn i sposobów usuwania. Przegląd 
sterownika jest sprawą chwili. Moduł sterownika można błyskawicznie wymienić lub zmodyfikować przy 
instalacji. Powiększone rysunki poszczególnych części znajdują się w rozdziale „Części zamienne”.

Problem Przyczyna Rozwiązanie

Filtr nie poddaje 
się regeneracji

Przerwa w dostawie prądu do sterownika;
Utrata ciśnienia wody niewłaściwie 
programowanie wstępne lub jego brak
usterka sterownika, brak soli w zbiorniku solanki
otwarty ręczny zawór obejścia, przeciek na 
uszczelce rury centralnej, nie starcza solanki
zablokowany inżektor lub jego przesłona
zapchany inżektor lub jego przesłona za niskie 
ciśnienie wody blokada przewodu ściekowego 
przeciek na łączu blokady powietrza i zbiornika 
solanki

Znaleźć powód przerwania dopływu prądu i
usunąć. Nastawić Godzinę
Przywrócić właściwe ciśnienie wody
Sprawdzić programowane wartości i w razie
potrzeby skorygować
Wymienić sterownik
Dosypać soli i zregenerować
Zamknąć ręczny zawór obejścia
Sprawdzić szczelność uszczelki okrągłej między
rurą pccnlralną a zbiornikiem, upewnić się, że nic występują 
pęknięcia
W razie potrzeby oczyścić sterownik napełniania
zbiornika soli. Sprawdzić ustawienia sterownika.
Sprawdzić możliwe tempo przepływu pływaka i
blokady powietrza.
Wyczyścić inżcktor lub jego przesłonę.

Brak poboru 
solanki

częściowo zapchany inżektor lub jego przesłona;
ograniczone tempo przepływu w przewodzie solanki
za niskie ciśnienie wody 
nadmierne ciśnienie wsteczne na
inżeklor, wynikłe ze wzniesienia rury
ściekowej

Oczyścić inżcktor lub jego przesłonę
Zwiększyć ciśnienie wody do co najmniej (2bar)
Usunąć powody zablokowania
Sprawdzić, czy nie przecieka złącze przewodu solanki

Niedostateczny 
pobór solanki

częściowo ściśnięty przewód ściekowy
przeciek na złączu blokady powietrza 
i zbiornika solanki

Oczyścić inżektor lub jego przesłonę
Sprawdzić możliwe tempo przepływu pływaka i
układu blokady powietrza
Powiększyć ciśnienie wody do co najmniej  (2 barów)
Opuścić rurkę ściekową na wysokość zaworu
Usunąć przyczynę ściśnięcia
Sprawdzić, czy przewód solanki nie przecieka na złączu

Niewłaściwe 
napełnianie 
zbiornika solanki

ograniczony przepływ przez przewód solanki
niewłaściwe ustawienie parametru napełniania 
(napełnianie zbiornika soli)
niewłaściwie ustalenie parametru poboru solanki)

Sprawdzić możliwe tempo przepływu pływaka i układu blokady powietrza 
Ponownie zaprogramować wartość napełniania, poboru solanki

Nadmiar wody w 
zbiorniku solanki

zatkany sterownik przepływu przez przewód 
ściekowy zatkany inżektor lub jego przesłona 
niewłaściwa kontrola nad napełnianiem zbiornika 
soli

Oczyścić sterownik przepływu Oczyścić inżektor lub jego przesłonę 
Zainstalować właściwy sterownik
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Problem Przyczyna Rozwiązanie

Przeciek do drenu za niskie ciśnienie wody Zwiększyć ciśnienie wody do co najmniej  (2bar)

Wyciek mediów do 
drenu

brak kulki płukania wstecznego niewłaściwa 
kontrola nad płukaniem wstecznym Zainstalować kulkę płukania wstecznego Zainstalować właściwy 

sterownik płukania wstecznego

Spadek ciśnienia wody

złoże żywiczne zabrudzone wskutek 
nagromadzenia żelaza szczeliny w rurkach 
centralnych lub ukośnikach wypełnione 
drobinami żywicy

Oczyścić zawór i płytkę żywicy W razie potrzeby oczyścić szczeliny 
rury centralnej

Sól w wodzie po 
regeneracji

Twarda woda

inżcktor za mały jak na rozmiary układu czas 
poboru solanki za długi z powodu za niskiego 
ciśnienia wody ściśnięty przewód ściekowy 
za mała objętość płynu płukającego zatkany 
inżcktor lub jego przesłona sterownik 
płukania wstecznego za mały jak na potrzeby 
systemu

Urządzenie nie zregenerowane odpowiednia 
dawka soli
Zapchany inżektor
Za duży przepływ przez system

Zainstalować odpowiedni inżektor Zwiększyć ciśnienie 
wody co najmniej do  (l,72bara) Usunąć powód ściśnięcia 
przewodu ściekowego Zwiększyć czas płukania powolnego, 
szybkiego, lub obydwu Oczyścić inżektor lub jego przesłonę                   
Zainstalować odpowiedni sterownik strumienia wstecznego

Wykonaj ponowna regenerację systemu z większą dawką soli
Przeczyść inżektor
Sprawdź szczelność na kolankach samozaciskowych 
Zmniejsz przepływ przez urządzenie dla dopuszczalnej dla danego 
systemu wydajności

Err1, Err2, Err3, Err 4 por. tablica błędów Por. rozwiązania w tablicy błędów

Obydwa zbiorniki w 
stanie spoczynku awaria przełącznika krzywki źle podłączony 

przełącznik krzywki Wymienić przełącznik krzywki Wymienić przewody

Przepływ przez zbiorniki 
w stanie spoczynku wałek obracano ręcznie Zsynchronizować sterownik. Por. „Rozruch po przeglądzie”

Brak przepływu przez 
włączony zbiornik

próbnik wodomierza w ogóle lub źle 
podłączony do obudowy ograniczenie 
obrotów miernika turbiny ze względu na 
obecność w nim substancji obcych awaria 
próbnika

Wsadzić próbnik do obudowy Zdjąć obudowę miernika, zwolnić 
turbinę i spłukać czystą wodą -turbina powinna obracać się 
swobodnie,  wymienić sterownik

Sterownik wyświetla 
tylko Pozostający Czas 
Regeneracji

zamiar przeprowadzeni  regeneracji 
back-to-back Por. „Regeneracja ręczna”

Sterownik nie 
regeneruje 
automatycznie ani 
po naciśnięciu guzika 
Regen

awaria silnika zepsuta przekładnia blokada 
przekładni zęba L j awaria przełącznika Wymienić sterownik

Brak komunikatów a. transformator odłączony od sieci b. brak 
prądu w gniazdku

Podłączyć do sieci Naprawić gniazdko lub zastosować gniazdko 
robocze

Nic nie wskazuje na 
przepływ urządzenie w trakcie regeneracji próbnik nie 

przewodzi prądu  awaria turbininy
Odczekać do zakończenia regeneracji Wymienić sterownik Wymienić 
turbinę Oczyścić turbinę

Brak wody niezsynchronizowane krzywki Zsynchronizować krzywki wedle wskazówek  „Rozruchu po 
przeglądzie”
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KARTA GWARANCYJNA NR.  ......../......../2017

Nabywca ...............................................................................................................

Adres  ...............................................................................................................

Nr faktury: ........../............/2017

Dane urządzenia

Rodzaj 
urządzenia Typ / rodzaj sterowania Numer katalogowy Data 

sprzedaży
Data 

uruchomienia

IMPORTER SPRZEDAWCA SERWIS

................................................ ................................................ ................................................

L.p. Data Opis wykonywanych prac / wymienione części Serwisant 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Niniejszym potwierdzamy, że na powyższe urządzenie przysługuje prawo do gwarancji według drugostronnie 
określonych zasad. Skan wypełnionej gwarancji w ciągu 14 dni od uruchomienia trzeba wysłać na adres email 

serwis@watersystem.pl. z dopiskiem uruchomienie W przypadku barku zgłoszenia. 
Watersystem może odmówić gwarancji na dostarczone urządzenia.
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WARUNkI GWARANCjI
I. Rodzaje gwarancji.
1.  Gwarancja obejmuje: gwarancję materiałową i gwarancję sprawności.
2.   Gwarancja materiałowa obejmuje wymianę (lub naprawę) urządzenia lub jego elementów, które na skutek błędnej konstrukcji, złego  
 lub uszkodzonego materiału, wadliwego wykonania (nie nadaje się do użytku lub naprawy). W takich przypadkach klient zobowiązany  
 jest dostarczyć lub przesłać wadliwą część do siedziby Watersystem na własny koszt wraz z pisemnym opisem usterki.
3.  Gwarancja sprawności zobowiązuje do doprowadzenia urządzenia do stanu, w którym spełnia parametry określone w ofercie, umowie,  
 czy instrukcji obsługi z zastrzeżeniem podanym w punkcie III 1c.
4.  W przypadku nie uregulowania płatności za zakupiony towar firma Watersystem ma prawo wypowiedzieć gwarancję.

II.  Okres gwarancji.
 Gwarancja udzielana jest:
·  dla zmiękczaczy STR, DTR, EURO, JUNIOR na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży,
·  dla filtrów FRM, CRB, MNG, GRD na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży,
·   dla systemów R.O, na okres 12 miesięcy
·    dla zbiorników ciśnieniowych na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży,
·   dla pozostałych elementów na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży,
·  dla mierników, pomp dozujących, systemów dozujących na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.

III. Warunki obowiązywania gwarancji.
Gwarancja obowiązuje gdy:
a) elementy urządzenia (instalacji) zainstalowane są w odpowiednich pomieszczeniach technicznych oraz chronione są przed czynnikami  
 atmosferycznymi (mrozem, promieniami słonecznymi)
b) elementy urządzenia (instalacji) stosowane są zgodnie z przeznaczeniem
c) gwarancja obowiązuje tylko, gdy rozruch urządzenia wykonany został przez uprawnione przez WATERSYSTEM osoby. 
 W innym przypadku za gwarancje odpowiada osoba, firma, która dokonała uruchomienia. Rozruch wykonany jest odpłatnie. W  
 przypadku wezwania serwisu WATERSYSTEM do stacji nieprzygotowanej do uruchomienia, przyjazd traktowany jest jako 
 wykonanie usługi, Zleceniodawca zostanie obciążony kosztami.

Zgłoszenie do uruchomienia stacji odbywa się poprzez wypełnienie stosownego formularza ze strony www.watersystem.pl

 IV. Wykonanie naprawy, wymiany urządzenia lub jego elementów.
1.  Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia 
 wadliwego elementu do dostawcy wraz z wypełnioną prawidłowo kartą gwarancyjną oraz kartą rozruchu. W wyjątkowych sytuacjach 
 termin może ulec przedłużeniu w szczególności zaistnienia konieczności sprowadzenia nowego urządzenia lub jego części od  
 producenta z zagranicy.
2. Reklamujący powinien dostarczyć reklamowany produkt do punktu serwisowego najlepiej w oryginalnym opakowaniu. Przy jego braku 
 w innym, ale odpowiednim do zabezpieczenia przed uszkodzeniami (dotyczy to także przesyłki pocztowej, kurierskiej itp.)
3. O sposobie dokonania naprawy decyduje pracownik WATERSYSTEM
4. Pojęcie „naprawa”  nie obejmuje czynności konserwacyjnych przewidzianych w instrukcjach obsługi urządzeń.
5. W przypadku, gdy niemożliwe jest dostarczenie wadliwego sprzętu do dostawcy koszty dojazdu ponosi użytkownik,
 1,2 PLN + VAT za kilometr liczone z siedziby Watersystem do miejsca zainstalowania urządzeń.
6. W przypadku nieuzasadnionego wezwania pracownika Nabywca pokrywa koszt dojazdu, robocizny i ewentualnie wymienionych części.

V. karta gwarancyjna.
1. Każdy Nabywca urządzenia otrzymuje wraz z fakturą zakupową wypełnioną kartę gwarancyjną. W przypadku zaginięcia 
 lub zniszczenia duplikat karty gwarancyjnej nie będzie wydany.
2. Do korzystania z napraw gwarancyjnych uprawnia wyłącznie karta gwarancyjna (wypełniona w sposób prawidłowy) 
 oraz karta uruchomienia przesłana w ciągu 14 dni od momentu rozruchu na adres email serwis@watersystem.pl 
 z dopiskiem uruchomienie.
3. Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez wypełnienie stosownego formularza ze strony www.watersystem.pl

VI. Uszkodzenia urządzenia oraz sytuacje nie objęte gwarancją
1. Gwarancja nie obejmuje:
a) uszkodzeń mechanicznych i termicznych, eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi, następstw niewłaściwego magazynowania,
b) przypadków zmiany składu wody w stosunku do parametrów dopuszczalnych dla danego typu urządzenia,
c) czynności eksploatacyjnych, do wykonywania których zobowiązany jest Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, 
 a które wyszczególnione są w  instrukcji obsługi,
d) palników do lamp UV oraz osłon kwarcowych.
e) Zasilaczy 12V, w systemach CRB,Junior,Euro,DTR,STR.
2. Odpowiedzialność za wadliwe działanie urządzenia jest limitowana powyższymi warunkami.
3. Gwarancją nie są objęte skutki i następstwa awarii sprzętu.

VII. Wygaśnięcie gwarancji
Gwarancja wygasa z chwilą, gdy:
a) Nabywca sam lub przez osoby trzecie wprowadza zmiany w urządzeniu lub przeprowadza naprawy,
b) w jakikolwiek sposób zostały zmienione, zamazane lub zatarte numery seryjne urządzenia.
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