
 

SC Tehnic Darkaffe SRL, Calea Baciului 47, 400230 Cluj-Napoca 
Tel./fax: 0264 436 085, e-mail: vanzari@daraqua.ro, website: www.daraqua.ro 

 
Dedurizator N100-maxi 
 
 
Dedurizatoarele Maxi N100 dotate cu robinet de control RX 63B3+B sunt folosite pentru 
protejarea instalaŃiei de apă împotriva degradării. Dedurizatorul elimină componentele apei 
care îi dau duritatea, respectiv sărurile de calciu şi magneziu care cresc probabilitatea 
defectării aparaturii casnice care foloseşte apă din reŃea. 
Comparativ cu omonimul său, versiunea N100 are un rezervor de răşină mult mai mare, 
ceea ce îi creşte cu 25% capacitatea de dedurizare. 
  
Avantaje: 

• Apa ‘moale’ este mai compatibilă cu agenŃii de spălare din săpunuri şi 
detergenŃi, iar aceştia produc mai multă spumă (în consecinŃă, faceŃi 
economie la săpunuri şi detergenŃi) 

• Dispar depunerile de calcar (consumaŃi mai puŃin curent electric şi 
măriŃi durata de viaŃă a Ńevilor şi aparaturii casnice) 

• Robinetul RX permite reglarea parametrilor de funcŃionare a 
dedurizatorului în concordanŃă cu calitatea apei, ceea ce face ca 
dispozitivul să fie folosit în mod foarte eficient şi economic. 

• Regenerarea este făcută automat, fiind economisiŃi astfel timp şi bani. 
  

Dimensiuni 
(mm) Model Descriere Valvă de 

comandă 
Racordare 

int./ies. 
I x L x G 

Răşină 
(litri) 

Debit 
(m3/h) 

N100 
MAXI 

StaŃie de 
dedurizare cu 
cabinet, cu 

valvă by-pass 
inclusă 

RX LED  
Control 

volumetric 
1” 

230 x 500 
x1010 

25 1.5-2 

 
Robinetele de control RX au la bază tehnologia modernă a discurilor ceramice instalate în 
interior. Aceste discuri sunt fabricate din material ceramic de înaltă calitate, rezistent la 
coroziune şi uzură prin frecare. Această tehnologie asigură etanşeitate perfectă în interiorul 
robinetului şi, prin urmare, utilizare de lungă durată, în deplină siguranŃă. PărŃile ceramice 
ale robinetului sunt de asemenea rezistente la impurităŃi; prin urmare, impurităŃile nu se 
acumulează în interiorul robinetului. 
  
Avantajele robinetului de control RX: 

• robinet de control ceramic 
• gestionarea volumului de apă şi a duratei de funcŃionare 
• regenerare imediată sau decalată funcŃie de volum 
• indicator al ciclului de funcŃionare 
• suplimentar, schimbarea manuală a ciclului de funcŃionare 
• blocarea automată a panoului de control 
• bypass – posibilitatea de a opri robinetul fără a fi nevoie să închideŃi reŃeaua de apă 

  
Robinetul poate fi montat la dedurizatoarele dotate cu vase sub presiune cu 6"-18" diametru 
sau cu filtre având diametrul de 6"-12".  
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Dedurizatoarele Maxi N100 sunt recomandate pentru un consum lunar maxim de 10-60 m3 
apă, iar duritatea apei nu trebuie să depăşească 40 gG° (gG°= Duritate totală în grade 
germane). 
 
Setul conŃine: 

- cabinet plastic cu capac albastru demontabil, coloană interioară răşină 
umplută 75% cu răşină 

- valvă comandă RX 63B 
- transformator 12V 
- by-pass cu racord exterior 1” 


