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 Figyelmesen olvassa el a gépkönyvet a Dropson vízkövesedés gátló rendszer megfelelő 

telepítése és használata érdekében. 
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1. Termék áttekintés 

Ez a használati útmutató tartalmazza az új generációs Dropson vízkövesedés gátló rendszerek 

telepítéséhez és használatához szükséges információkat. A berendezést az útmutatás szerint 

kell használni. 

1.1 Alkalmazott jelzések 

 A jelen használati utasításban található figyelmeztető jelzések kiemelik a különösen fontos 

információkat annak érdekében, hogy ne kerüljön veszélybe se a berendezés se a felhasználó. 

Figyelmesen olvassa el a figyelmeztető jelzéssel megjelölt részeket. 

   VESZÉLY 

Veszélyes helyzetek, amik komoly sérülést, vagy halált okozhatnak a felhasználónak 

vagy harmadik személynek, ha nem kerülik el. 

  FIGYELMEZTETÉS 

Lehetséges veszélyes helyzetek, amik komoly sérülést, vagy halált okozhatnak a 

felhasználónak vagy harmadik személynek, ha nem kerülik el. 

  ÓVATOSAN 

Különleges helyzetek, melyek közvetett vagy lehetséges veszélyt, kis vagy 

mérsékelten súlyos sérülést jelentenek a felhasználónak vagy harmadik személynek. 

MEGJEGYZÉS 

Különleges helyzetek, melyek a berendezés anyagainak károsodás veszélyét 

eredményezhetik. Ezt a jelzést fontos működési tulajdonságok kiemelésére használják. 



 

1.2 Termék adattábla 

A termék adattáblája fontos azonosító adatokat és információkat tartalmaz a berendezésről. 

A telepítést követően jól látható kell, hogy legyen. 

 

 

1.3 Termék bemutatása 

 

Új generációs vízkövesedés gátló rendszer, szálcsiszolt rozsdamentes burkolattal és kerettel 

(1). A burkolat pára-, és porálló, valamint kisebb víz fröccsenéseknek is ellenáll. A víz ki-, és 

bemenet rozsdamentes acélból készült menetes csatlakozók (2). 

A termék hátlapjának kialakítása több pozícióban való rögzítést tesz lehetővé, függőlegesen 

és vízszintesen. A kezelő cella élelmiszeripari minőségű rozsdamentes acélöntvény 316L (3), 

egészségügyi tanúsítvánnyal rendelkezik (ACS). 



 

A kezelő cellában található egy örvénykamra (4) mely turbolens vízáramot idéz elő, és a 

mágneses ütköztető generátorok (5), melyeket EMI (Elektromágneses ütköztető) technológia 

működtet (6). 

Kék fénnyel ellátott kapcsoló, mely az áramellátást jelzi. A berendezés védett áramlökés ellen 

(7). 

A berendezés rendelkezik dieletromos szigeteléssel, mely elvezeti a hőt, és állandó 

hőmérsékletet tart fenn a folyamatos használat során. Az egyfázisú kábel csatlakozódugóval 

és földeléssel szerelt. 

A berendezés megfelel a az elektromos és elektromágneses kompatibilitás európai 

szabványainak (EC). 

  ÓVATOSAN 

Bizonyos időjárási viszonyok között, folyamatos keringetés hiányában és 

megfelelő szellőztetés nélkül a berendezés előlapjának és jobb oldali felületének 

hőmérséklete meghaladhatja a 40°C fokot. Ez a rendszer normál hőelvezetésének része. 

Ilyenkor ne érintse meg a felhevült felületeket. A nagyobb energiahatékonyság és a 

hőmérséklet szabályozása érdekében nagy érzékenységű áramláskapcsoló építhető be. 

 

2.1 Gépészeti telepítés 

 

A berendezést fagymentes helyre kell telepíteni. A készülék környezetében a hőmérséklet 

nem haladhatja meg tartósan a 40°C-t. A készülék alkalmas kültéri használatra, de óvni kell a 

közvetlen napfénytől, csapadéktól, portól és szennyeződéstől. A készülék rögzítése feleljen 

meg a méretének és súlyának. 

  FIGYELMEZTETÉS 

Megfelelő rögzítés esetén a készülék nem fog leesni a tartófelületről. A 

tartófelületnek alkalmasnak kell lennie a készülék súlyának (4,5-20kg) megtartására. 

 

A rendszer telepítőjének felelőssége, megfelelő típusú és számú rögzítő elemet válasszon, 

melyek alkalmasak az adott súlyú készülék rögzítésére a tartófelületen. Az alábbi ábrán 

láthatja a készülékek felfogatási méreteit, tömegét. 



 

 

  FIGYELMEZTETÉS 

Vegye figyelembe a készülék súlyát és szállítás idejét a sérülések elkerülése 

érdekében. Ha lehetséges két ember mozgassa a készüléket. 

A telepítés típusától függően számos lehetőség áll rendelkezésre a készülék rögzítésére. A 

készülék telepíthető függőlegesen és vízszintesen is. 

  VESZÉLY 

A készülék telepítését nem lehet feszültség alatt elvégezni, soha ne csatlakoztassa 

az áramforrásra! 

 

2.2 Villamos telepítés 

 

A berendezésünket a jelenleg érvényes jogszabályoknak megfelelően gyártottuk, és fel van 

szerelve az összes szükséges biztonsági eszközzel. 

  VESZÉLY 

Vállalatunk nem vállal felelősséget a nem meglévő, vagy nem megfelelő földelésből 

adódó sérülésekért vagy károkért. 

 

Ezt a készüléket csak egyfázisú, 220-230V 50Hz feszültségű áramforrásra lehet kapcsolni. Ezt 

a készüléket földelt csatlakozással szállítjuk. Földelt fali csatlakozóaljzathoz kell csatlakoztatni, 

melyet az érvényben lévő szabályozások szerint alakítottak ki és csatlakoztattak a 

fővezetékhez. A készüléket áramvédő kapcsolóval kell védeni melynek a nyitó érintkezője 

legalább 3mm-es, és egy egyfázisú, legalább 3x2.5mm2 keresztmetszetű merev vezetékkel 

(fázis, nulla és földelés). 

A földelő vezeték zöld-sárga színjelölésű. 



 

Ha szükségessé válik, a tápkábel cserélje, kérem, forduljon a legközelebbi viszonteladóhoz. 

A tápkebel a telepítést követően könnyen hozzáférhető kell, hogy legyen. 

  FIGYELMEZTETÉS 

Ne használjon elosztót vagy hosszabbítót a készülékhez. Tisztítás, karbantartás előtt 

mindig áramtalanítsa a készüléket. A készülék áramtalanításakor soha ne a tápkábelt húzza ki, 

hanem mindig a csatlakozóaljzatból húzza ki.  

Hosszabb ideig tartó áramszünet vagy üzemen kívüliség esetén csatlakoztassa le a készüléket 

az áramforrásról és zárja el a főelzáró csapot.  

Soha ne nyúljon az elektromos csatlakozásokhoz nedves kézzel. Ne üzemeltesse a készüléket, 

ha az elektromos csatlakozásai vagy a tápkábel megsérült. 

 

2.3 Hidraulikai telepítés 

 

 

MEGJEGYZÉS 

 

A készülék sérülésének elkerülése érdekében, a csatlakozások legyenek szorosan meghúzva, 

hogy megelőzze a csövek elfordulását 1. Ábra. 

Ügyeljen a víz folyásirányára. A bejövő ág a baloldalon, a kimenő a jobb oldalon található 2. 

Ábra. 

Figyelem! 20-50 mikronos előszűrőt kell telepíteni a Dropson vízkövesedés gátló készülék elé 

a hidegvíz ágba. (Lásd az alábbi bekötési rajzokat). 



 

 



 

3. Hibaelhárítás 

Lehetséges meghibásodás, 
rendellenesség 

Lehetséges ok, megoldás 

A kapcsoló nem kapcsolódik be 

Az áramforrás nem megfelelő. Ellenőrizze, hogy az 
áramforrás megfelelő-e. 
 
A készülék nem vesz fel áramot. Ellenőrizze 
fogyasztásmérővel, hogy a készülék áramfelvétele w/h a 
műszaki adatlapon feltüntetetteknek megfelel-e. Eltérés 
esetén garanciális igénnyel forduljon a gyártóhoz. 
 
A kapcsoló izzója kiégett. Kapcsolja ki a készüléket és 
cserélje ki az izzót. 
 
A kapcsoló szerkezete meghibásodott. Kapcsolja ki a 
készüléket és cserélje ki a kapcsoló belső szerkezetét. 

A kapcsoló villog 

A kapcsoló izzója elhasználódott. Ellenőrizze 
fogyasztásmérővel, hogy a készülék áramfelvétele W/H 
a műszaki adatlapon feltüntetetteknek megfelel-e. Ha 
nem tapasztal eltérést, forduljon a gyártóhoz, ha leáll a 
működése. 
 
A kapcsoló szerkezete meghibásodott. Kapcsolja ki a 
készüléket és cserélje ki a kapcsoló belső szerkezetét. 

Az áramvédő kapcsoló kiold 

A készülék zárlatos lehet a kapcsoló környékén lévő 
nedvességtől. Alaposan ellenőrizze, hogy van-e 
nedvesség a kapcsoló, dugalj, tápkábel környékén. 
 
A készülék zárlatos. Az EMI2500 és EMI4000 modelleket 
garanciális időszakban cserélje ki, vagy cserélje ki az 
elektronikát a pro termékek esetén EMI7500-EMI8000 
és EMI9000 modellek. 

Teljesítmény csökkenés 

A kezelőtér megsérülhetett. Ellenőrizze 
fogyasztásmérővel, hogy a készülék W/H fogyasztása a 
technikai adatlapon feltüntet értékkel megegyezik-e. 
Eltérés esetén forduljon garanciális igénnyel a 
gyártóhoz. 

Vízkőproblémák lépnek fel a 
szekunder körben 

Rendszer méretezési hiba.  Ellenőrizze a méretezést (a 
felhasználás és víztípus alapján). Vegye fel a kapcsolatot 
a gyártóval. 
 
A kezelőtér megsérülhetett. Ellenőrizze 
fogyasztásmérővel, hogy a készülék W/H fogyasztása a 
technikai adatlapon feltüntet értékkel megegyezik-e. 
Eltérés esetén forduljon garanciális igénnyel a 
gyártóhoz. 



 

4. Műszaki adatok 

Modell  EMI 2500 EMI 4000 EMI 7500 EMI 8000 EMI 9000 

Max. 
térfogatáram 

m3/h 2,5 4,5 6,5 9 12 

Max. 
keménység 

°fH 100 100 100 100 100 

Méretek - - - - - - 

Magasság mm 295 390 490 385 505 

Szélesség mm 170 190 190 240 250 

Hosszúság mm 58 70 85 145 145 

Súly Kg 4,7 7 10 15 20 

Feszültség Volt 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 

Frekvencia Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 

Védettségi 
osztály 

- IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 

Csatlakozási 
méret 

- ¾” 1” 1”1/4” 1”1/4” 1”1/2” 

Csatlakozó 
típusa 

- Külső Külső Belső  Belső Belső 

Villamos 
teljesítmény 

W 15 22 30 40 53 

Anyag - Inox 304L/316L Inox 304L/316L Inox 304L/316L Inox 304L/316L Inox 304L/316L 

Üzemi nyomás bar 6 6 6 6 6 

Tesztnyomás bar 10 10 10 10 10 

Alkalmazási 
index 

- A A B B B 

Kezelt víz hőfok °C ≤80 ≤80 ≤80 ≤80 ≤80 

Nyersvíz hőfok °C ≤40 ≤40 ≤40 ≤40 ≤40 

Csomagolás - - - - - - 

Magasság mm 100 140 150 210 210 

Szélesség mm 200 300 330 400 400 

Hosszúság mm 390 500 530 600 600 

„A” típus – alkalmazása időszakos csúcs térfogatáram esetén 

„B” típus – alkalmazása folyamatos csúcs térfogatáram esetén 

Kérem, vegye fel a kapcsolatot a műszaki támogatással, hogy megbizonyosodjon róla, a 

kiválasztott készülék alkalmas a kívánt feladat ellátására. 

  

 



 

Garancia 

Dropson 5 év garanciát vállal a háztartási vízkövesedés gátló termékskálára (EMI 2500 és EMI 

4000) és 10 év garanciát az ipari termékeire (EMI 5000, EMI 7500, EMI 8000 és EMI 9000).  A 

kapcsoló 3 évig garanciális. 

Ha a termék a garanciális időszak alatt meghibásodna 

Ha a termék a garanciális időszak alatt meghibásodik gyártási vagy anyaghiba miatt, Dropson 

díjmentesen megjavítja a terméket vagy a hibás alkatrészt, a számla és az eladó által, a 

vásárláskor kitöltött garancialevél bemutatása ellenében. Ha nem javítható a termék, 

kicserélik. 

Megfelelő alkalmazások 

 Ivóvíz és meleg víz 

 Csaptelepek és részeinek védelme 

 Biofilm csökkentés csöveken (Legionella terjedése ellen) 

 Közvetlen vízellátású háztartási készülékek 

 Javítja a ruhák mosását a szálak vízkő mentesítésével és javítja a mosószer 

hatékonyságát 

 Öntözés, víztartályok és hidegvíz visszacirkuláltató körök 

 Medencék, csak a visszacirkuláltató körökhöz (speciális modell) 

 Bojlerek és hőcserélők (szekunder kör) 

 Napenergiával fűtött meleg víz rendszerek (szekunder kör) 

*Vezetékes folyóvíztől eltérő vizek esetében laboratóriumi analízis szükséges a kémiai 

összetétel megállapításához és a vízminőséghez megfelelő Dropson termék kiválasztásához. 

Nem megfelelő alkalmazások 

 Gőzsütők és gőzt fejlesztő készülékek 

 Primer körök 

 Gőzvasaló rendszerek 

 Vízkő foltok eltávolítása csempéről, fémről, hálóról és egyéb felületekről (csak 

cirkuláló víz esetén alkalmazható) 



 

 Vízkő foltok eltávolítása mosogatógép szárítási folyamata során (párologtatás nélküli 

modellek esetén alkalmazható) 

 Autómosó 

Mechanikai előszűrő 

Mechanikai előszűrő beszerelése szükséges a Dropson rendszerek elé, hogy megakadályozza 

azoknak a lebegő anyagok a bejutását, melyek károsíthatják a szerelvényeket pl. perlátor, 

csaptelep, bojler, vízmelegítő, zuhany stb. 

Tisztítás és készülék higiénia 

A Dropson rendszerek progresszívan tisztítják a csövekben és bizonyos háztartási 

berendezések fűtőelemeiben lévő lerakódásokat. Ezért egy bizonyos ideig a szerelvényekben 

előfordulhat a korábban lerakódott vízkőből származó üledék és szennyeződés. Mielőtt 

telepítené a Dropson rendszert, javasolt a szerelvények alapos tisztítása. 

MEGJEGYZÉS: Dropson egy fizikai vízkövesedés gátló rendszer, ezért nem távolítja el a vízkövet 

a vízből. Hatékonyságának megítélésére ezért nem a kémiai analízis a megfelelő módszer, 

hanem fizikai összehasonlítása a vízkő jelenlétének a Dropson telepítése előtt, és az azt követő 

hatodik hónapban. 

A Dropson termék optimális teljesítmény attól függ, mennyire tartják be a gyártó ajánlásait és 

útmutatásait. További információért kérem, nézze meg a Dropson garanciajegyet. 
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Jelen garancia a Dropson vízkövesedés gátló rendszerre vonatkozik, feltéve, hogy a készüléket a garancia érvényesítés régiójá ban vásárolták. Jelen 

dokumentummal a Dropson biztosítja, hogy a készülék anyaghiba-mentes és szakszerűen kivitelezett a vásárlástól számított 5 éves időszakban a 

háztartási készülékek (EMI 2500 és EMI 4000) és 10 évig az ipari készülékek (EMI5000, EMI7500, EMI8000 és EMI9000) esetén. A kék kapcsoló 3 

évig garanciális. 
A Dropson cég, mely biztosítja és érvényesíti jelen garanciát az Ön országában, a továbbiakban (GYÁRTÓ) megnevezéssel lesz nevesítve jelen 

dokumentumban. Ha a garanciális időszakban a termék meghibásodik (a vásárlás időpontjától számítva) anyag-, vagy gyártási hiba miatt, Dropson 

díjmentesen megjavítja vagy kicseréli a terméket, az alábbi körülmények kivételével: 
 

A garancia nem vonatkozik: 
- A jogosultsággal rendelkező szerelő munkadíja vagy utazási költsége, szerelési anyagok pl. flexibilis tömlő, fitting, csövezés stb. és bármely más a 

vízkövesedés gátló rendszer csatlakoztatásához kapcsolódó szerelvény. 

-Természeti jelenségből, változó vagy nem megfelelő víznyomásból származó valamint az áramellátás váltakozásaiból eredő meghibásodások. 

- Telepítési vagy felhasználási módok, melyek nem felelnek meg annak az ország szabványaiknak, műszaki és biztonsági előírásaiknak, ahol a 

készüléket telepítették és használják. 

 

FONTOS:  Jelen garancialevél és a vásárlást igazoló eredeti számla elengedhetetlen feltétele a garancia érvényesítésének. A garancialevél csak akkor 

érvényes, ha azt a forgalmazó hiánytalanul kitöltötte. 
 

Felhasználó neve: 

Címe: 

Telefonszáma: E-mail: 

Típus: Sorozatszám: 

Forgalmazó: 
 
 

ALKALMAZÁS 

A Dropson terméket ivó-, és használati melegvíz (HMV) szekundter körökre tervezték, nem primerre. Nem hálózati víz esetén vízanalízis szükséges az 

összetétel meghatározásához és a víz tulajdonságainak, minőségének megfelelő Dropson rendszer méretezéséhez és telepítéséhez.  

 

Alkalmas: 

Ivóvíz és használati melegvíz (HMV)            

Csaptelepek belső védelme. 

Csaptelep mechanizmusok, 

Csővezeték belsejében biofilm csökkentés (Legionnella terjedés 

megakadályozása).         

Vízmelegítővel rendelkező készülékek vízzel érintkező részei 

Javítja a mosószerek hatékonyságát és a ruhamosást a szálak 

vízkőmentesítésével 

Öntözés, tárolők és hidegvíz visszakerintegő körök 

Medencék, csak visszakeringető körökben (speciális modell 

medencékhez) 

Kazánok és hőcserélők (szekunder kör) 

Napenergia vagy egyéb melegvíztermelő rendszerek (szekunder kör) 

Nem alkalmas: 

Melegvízes gőzsütők vagy bármilyen gőzt termelő készülék 

(desztillációs hatás) 

Primer körök 

Gőzvasaló rendszerek 

Vízkő eltávolítás csempe, fém, rács és egyéb felületekről (csak 

cirkuláló víz esetén) 

Vízkő eltávolítás mosogatógép szárító ciklusában (párologtatás 

nélküli melegítőkhöz alkalmas) 

Automosó finiselés 

 

 

 

 

 

TELEPÍTÉS ÉS AJÁNLÁSOK: 

 

Telepítés: 

 A Dropson készülék tetszőleges helyzetben működtethető, csak a víz folyásirányára kell figyelni (bejövő a bal oldalon (IN) és a kimenő a jobb 

oldalon (OUT)). A Dropson készüléket a főelzáró csap (háztartási) vagy a nyomásfokozó  állomás után és a fogyasztásmérő elé helyezhető, egy 

előzetes felmérés m3/h alapján, a telepítés típusától és jellemzőitől függően.  

 A felmérést DROPSON által felkészített szakember végzi (a felhasználó vagy helyi szakember által szolgáltatott adatok alapján) figyelembe véve 

minden egyes vízelvételi pont fogyasztási jellemzőit *A HS-4 / DTU vízellátás építési szabvány szerint. 

 Az áramforrásnak földeltnek kell lennie. 

 

Ajánlások és Garancia: 

 A Dropson készülék elé mechanikai szűrőt kell telepíteni, melyet a DROPSON méretezett a műszaki felmérés során kapott térfogatáram alapján, 

hogy megelőzze finom szennyeződések bejutását, melyek károsodást okozhatnak a szerelvényekben, mint pl. perlátorok, kazánok, vízmelegítők, 

zuhanyfejek stb. 

 Ha a csővezeték nagyon régi, vízköves és üledékes, a bejövő ágra szerelt mechanikai szűrő mellett javasoljuk másik mechanikai  előszűrő 

telepítését a kazán elé, hogy megelőzze a Dropson készülék és a kazán közötti csővezeték faláról leváló üledék learakódását és felhalmózódását 

a kazán bemeneténél (ez nem mindig történik meg, függ a vízminőség szerinti vízkő típusától, a lerakódás szintjétől és a csővezeték 

tulajdonságaitól, állapotától). A magyarországi forgalmazó az MWF mechanikai szűrőcsalád tagjait javasolja a Dropson készülékek elé 

telepíteni. 

 Mérje meg a víz vezetőképességét ppm/TDS és a vízkeménységet Francia keménységben ° TH max. 80 th (ha az értékek meghaladják a 

maximumot kérem, vegye fel a kapcsolatot műszaki szolgálatunkkal) vagy a változó keménységet º KH. 

 A Dropson rendszer fokozatosan tisztítja a csöveket és bizonyos készülékek fűtőszálait, ezért fordulhat elő a vízkőre tapadt szennyeződés. A 

Dropson javasolja a csővezetékrendszer tisztítását a telepítést megelőzően. 

 Következtetés: jelen dokumentumban szereplő ajánlások betartása biztosítja a Dropson rendszerek megfelelő működését. 


