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INTRODUCERE 
 

Vă mulţumim că aţi ales să lucraţi cu noi! Am pregătit acest 
mic ghid pentru a vă ajuta să vă exploataţi sistemul cât mai 
mult timp şi cu cele mai bune rezultate posibil. Vă rugăm 
să-l citiţi cu atenţie înainte de a vă instala sistemul. 
Unicitatea NaanDanJain constă în capacitatea sa de a oferi 
soluţii agro-tehnice optime, adaptate în mod eficient pentru 
a răspunde unor cerinţe specifice. 
Echipa profesională a NaanDanJain formată din 
agronomi, ingineri proiectanţi şi tehnicieni de irigaţii a 
conceput şi a instalat un număr mare de proiecte la 
cheie în întreaga lume. 
Echipa adaptează tehnologiile pentru a oferi clienţilor soluţii 
pentru cele mai provocatoare condiţii topografice, climatice, 
de sol şi de apă. 
Reputaţia companiei de lider pe piaţa irigaţiilor are la bază 
cunoştinţe vaste de hidraulică, analiză a apei, distribuţie a 
apei şi aplicaţii agricole. 
Dacă aveţi întrebări vă rugăm sa nu ezitaţi să ne contactaţi la: 
Telefon: 021-369.40.55 
Fax: 021-369.44.18 
Website Companie: www.naandanjain.ro 

INSTALARE 
 
1. Evitaţi orice fel de deteriorare mecanică 
Atunci când primiţi echipamentul şi îl instalaţi pe teren, 
faceţi tot posibilul să evitaţi deteriorarea acestuia. Aveţi 
grijă să nu rulaţi peste tuburi atunci când le desfaceţi. 

2. Corelaţi planul proiectului cu terenul  

Comparaţi dimensiunile reale ale terenului, topografia, 
numărul şi lungimea rândurilor cu cele din planul de irigare. 
Dacă sunt necesare modificări, acestea trebuie să includă 
calcule hidraulice suplimentare. 

3. Asamblarea capetelor de control 
Asiguraţi-vă că aveţi un plan detaliat pentru 
asamblarea capetelor de control. Este posibil să aveţi 
nevoie de un constructor, un instalator şi un electrician 
pentru a realiza lucrarea. 

4. Instalarea conductelor principale 

Conducta principală PVC (>110 mm) trebuie să aibă o 
adâncime de cel puţin 1,0 m (măsurată la vârful conductei 
atunci când este în pământ) astfel încât şanţul să aibă o 
adâncime de 1,1-1,5 m. 

Dacă temperatură din zonă scade sub zero grade, instalaţi 
conducta la 1,5 m pentru a o proteja. Pământul de reumplere 
nu trebuie să conţină pietre. Dacă solul este nisipos, 
acoperiţi şanţul după întindere conductelor la fiecare 20 
de m. Se recomandă acoperirea conductei la fiecare câţiva 
metri înainte de acoperirea finală. 

5. Instalarea conductelor subterane Întindeţi 
conducta subterană în locaţia intenţionată. Pregătiţi 
şanţurile Amplasarea şi adâncimea acestora 
trebuie să corespundă planului şi specificaţiilor. Adâncimea 
recomandată pentru conductele PE este 50 cm. Adâncimea 
recomandată pentru conductele PVC (doar subterane) este 
de 70 cm. 

Aşezaţi secţiunile de conductă de-a lungul  

şanţurilor. Asiguraţi-vă să pământul de 
reumplere nu conţine pietre. 
Încercaţi să evitaţi lăsarea şanţurilor deschise peste noapte. 
Dacă trebuie să lăsaţi şanţurile deschise, acoperiţi conducta 
la fiecare câţiva metri şi la fiecare ieşire când conducta este 
în interiorul şanţului. Dacă există posibilitatea să plouă peste 
noapte, se evită sub orice formă lăsarea şanţurilor deschise. 

6. Spălarea capetelor de control, a conductelor 
principale şi a celor secundare Spălaţi foarte bine capetele 
de conrol şi conductele până când apa este curată. Asiguraţi-
vă că nu a rămas nicio bucăţică de plastic sau de cauciuc, 
pietriş, pietre etc. Se recomandă spălarea chiar înainte de 
instalarea liniilor de picurare. 
Conectaţi apoi liniile de picurare la conductele secundare 
cât de curând posibil pentru a preveni pătrunderea 
insectelor şi a mizeriei. 



3  

©
 N

A
A

N
D

A
N

J
A

IN
 L

td
. 

0
5

/2
0
1

3
 

 
 
 
 
 
 
 

Spălaţi liniile de picurare foarte bine până când apa rămâne 
curată şi instalaţi imediat dopurile. 

Notă: Spălaţi liniile de picurare în grupuri mici pentru a 
asigura fluxul complet. Începeţi spălarea din amonte 
(începeţi cu liniile de picurare cele mai apropiate de capul de 
control) şi continuaţi în aval. Fixaţi dopurile liniilor de 
picurare în aceeaşi ordine. 

Notă: Nu lăsaţi conductele deschise sau conectorii nemufati 
mai mult de câteva ore pentru a preveni patrunderea prafului 
sau a insectelor. 

7. Plantaţii noi 
În cazul noilor plantaţii, poziţionarea corectă a 
picurătoarelor în spatele plantei este vitală în primele 2-3 
luni. O procedură simplă este ancorarea capatului liniei 
de picurare. 
 
 
 

 
 

 
8. Punerea în funcţiune 
Verificaţi presiunea de lucru recomandată pentru sistem. 
Orice deviere de la presiunile de lucru recomandate pot 
cauza o funcţionare defectuoasă a sistemului. Verificaţi 
care sunt chimicalele permise pentru sistem (vezi tabel 
pagina 8). Este foarte recomandat să se efectueze o 
analiză a apei pentru principalele componente minerale: 
Ph, EC, Carbonaţi (CO3), Bicarbonat (HCO3), Calciu (Ca), 
Magneziu (Mg), Sodiu (Na), Sulfat (SO4-2), Fosfat (PO4), 
Fier (Fe), Mangan (Mn), TSS, TDS şi duritatea apei. 
Respectaţi manualul de instalare şi funcţionare furnizat 
de producătorul filtrului. 
Porniţi sistemul de filtrare nou-instalat şi spălaţi-l 
complet. Spălaţi praful şi reziduurile din 

filtre. Folosiţi modul de funcţionare manual pentru a 
spăla filtrele automate. 
Asiguraţi-vă că sunt deschise corect valvele şi că 
toate conductele şi capetele liniilor de picurare sunt 
închise. Nu aplicaţi presiune excesivă. Porniţi şi verificaţi 
câte un bloc de irigare pe rând. 
Comparaţi presiunile prevăzute în diferite puncte cu 
presiunea reală. 
Evaluaţi funcţionarea picurătorului prin verificarea 
formaţiunilor din zonele umezite din jurul lor. 
Notă: Se recomandă să ţineţi un jurnal al nivelului iniţial 
al fluxului şi al presiunii în diverse puncte. Ţinerea unui 
jurnal e foarte util în a vă ajuta să depistaţi modificările şi 
eventualele probleme. 
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FILTRARE 
 

Filtrul este inima sistemului de irigaţie şi, prin urmare, 
trebuie să beneficieze frecvent de atenţie. 
Sistemul de filtrare ar trebui să protejeze sistemul de 
irigare de colmatarea şi eroziunea componentelor şi ar 
trebui să fie conceput în funcţie de sursa de apă şi de tipul 
de sistem de irigare instalat în teren. 
Nivelul recomandat de filtrare este exprimat în microni 
sau în Mesh şi depinde de tipul de emitator folosit. 
Nivelurile de filtrare necesare sunt 
specificate în paginile catalogului de produs ale 
picurătorilor, micro-aspersoarelor şi aspersoarelor. Dacă 
nu există recomandări pentru emiţător, utilizaţi 
un nivel de filtrare de 5 ori mai mic pentru aspersoare şi 
de 10 ori mai mic pentru picurători decât duza/evacuarea 
emiţătorului. 
Notă: Cea mai importantă caracteristică a filtrului o 
constituie suprafaţa de filtrare efectivă - nu doar 
dimensiunea filtrului! 
 

Instalare şi punere în funcţiune 
(Filtre) 

 
Filtrele principale şi filtrele automate 
Instalaţi filtrele şi sistemele de filtrare în conform 
manualului de funcţionare şi instalare al producătorului. 
Acordaţi o atenţie deosebită diametrului şi lungimii 
tuburilor de drenaj - urmaţi specificaţiile producătorului. 
 

 
Instrucţiuni generale pentru punerea în funcţiune şi 
începutul fiecărui sezon 
Asiguraţi-vă că toate conexiunile electrice şi tuburile de 
comandă hidraulică sunt în stare de funcţionare. 
Instalaţi baterii noi (pentru controllerul refulare) 
Controller sistemului DPI trebuie ajustat pe spălare la  P 
de 0,5 bar (7 psi) ca standard. 
Setaţi controllerul pe spalare conform P, precum şi pe 
spalare în funcţie timp. 
Intervalul obişnuit este de 1-3 ore. Intervalul depinde de 
calitatea apei. 
Înainte de prima punere în funcţiune, faceţi câteva cicluri 
de spălare pentru a spăla murdăria şi resturile din sistem. 
 
Pentru filtrele cu nisip: 

• Asiguraţi-vă că nivelul nisipului respectă specificaţiile 
producătorului. Asiguraţi-vă că nisipul este curat. 
Asiguraţi-vă că tipul de nisip corespunde 
specificaţiilor producătorului. 

• În timpul autocurăţării, asiguraţi-vă că fluxul de 
autocurăţare 

corespunde specificaţiilor producătorului şi că nisipul nu 
este aruncat afară din tancuri. Dacă este nevoie, ajustaţi 
valva de control a fluxului. 

• Efectuaţi o clorinare înainte de începerea sezonului, 
conform instrucţiunilor producătorului. 

• Înlocuiţi nisipul la fiecare 2 ani. Urmaţi instrucţiunile 
producătorului pentru înlocuirea acestuia. 

 

 
Filtrele principale şi filtrele automate 
Verificaţi ca variaţia presiunii inainte si dupa filtru să nu 
depăşească 0,5 bar (7 psi). 
Verificaţi intervalele dintre spalari. Dacă intervalul este 
mai mic de 1 oră pentru filtrul cu nisip şi mai puţin de 15 
minute pentru filtrele sita şi disc, acest lucru poate indica 
că sarcina de murdărie este prea grea pentru sistem sau 
că autospalarea este ineficientă. Respectaţi instrucţiunile 
producătorului pentru a corecta problemă. 
Întreţinere generală (filtre) 
Respectaţi  manualul de funcţionare şi instalare al 
producătorului pentru instrucţiuni detaliate de 
întreţinere. Presiunea minimă necesară pentru filtrele 
automate sau pentru filtrele cu nisip este de cel puţin 30 
m. 
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VALVE 
 

Filtrele secundare 
Verificaţi şi curăţaţi filtrele secundare cel puţin odată pe 
săptămână, preferabil după fiecare ciclu de irigare. 
Verificaţi orice daune la elementul sita sau deformare a 
discurilor din filtrele cu disc. 
Reţineţi că filtrele secundare înfundate pot indica o 
problemă la postul principal de filtrare. 
Curăţaţi filtrele cu sita cu o perie fină. Nu folosiţi o perie 
cu fire de metal. 
Curăţaţi filtrele cu disc prin eliberarea discurilor din 
interiorul elementului şi spălarea discurilor. Nu desfaceţi 
discurile de tot. Astfel nu va exista riscul să se desprindă. 
Dacă discurile au acumulat sedimente de carbonat, 
trebuie să curăţaţi cu acid. Respectaţi instrucţiunile 
producătorului pentru curăţare. 
 

Pregătirea pentru extra-sezon (filtre) 
Goliţi toate filtrele. 
Verificaţi componentele interne, nisipul, sitele şi discurile 
pentru uzură, degradare, coroziune şi alte semne de 
deteriorare. 
Verifica sigiliile, garniturile şi supapele pentru uzură. 
Lubrifiaţi şuruburile şi axele. Vopsiţi sau reînnoiţi stratul 
protector deteriorat. 
Deconectaţi sursa de alimentare a controllerului de 
irigare sau bateriile. 
Verificaţi firele electrice şi tubulatura comenzii hidraulice 
pentru daune. 
Faceţi întreţinerea sistemului de filtrare şi a valvelor 
conform recomandărilor producătorului. 

Valvele de control permit funcţionarea automată a 
sistemului de irigare, precum şi reglarea presiunii în 
funcţie de structura hidraulică. 
 
Punerea în funcţiune 
Verificaţi dacă tuburile şi componentele de control sunt 
intacte înainte de a da drumul la apă. 
Conectaţi firele electrice ale solenoidului şi tuburile de 
presiune, conform proiectului. 
Pentru valvele de reducere a presiunii, desfaceţi complet 
şurubul pilot de ajustare înainte de a da drumul la apă iar 
apoi strângeţi-l încet  până când presiunea atinge nivelul 
cerut. Acest lucru va preveni daunele cauzate de 
presiunea înaltă din cauza unei fixări inadecvate a 
punctului pilot la prima funcţionare. 
Reţineţi că supapele pot fi pre-ajustate, în funcţie de 
structura hidraulică. 
Verificaţi ca nivelurile de presiune la diferitele valve să 
corespundă structurii hidraulice. Ajustaţi, dacă este cazul. 
 

 
Pregătirea pentru iarnă 
În zonele cu temperaturi scăzute iarna (sub 0˚ Celsius), 
este vital să se elimine apa din sistem pentru a împiedica 
apa să îngheţe în interior şi să spargă componentele. 
Asiguraţi-vă că nu a rămas deloc apă în valve, capetele de 
control, conducte, pompe, filtre şi supapele de aer. Atunci 
când apa îngheaţă în interiorul sistemului, volumul apei 
creşte în timp ce se transformă în gheaţă şi, prin urmare, 
sparge orice componentă a sistemului care conţine apă! 
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CONDUCTA TIP „LAY-FLAT” 

 
Furtunul tip „Lay-Flat” este o soluţie optimă pentru 
câmpurile deschise şi poate înlocui ţeava de PE, de PVC 
sau de metal ca linie de suprafaţă. Nu îngropaţi niciodată 
un furtun plat („Lay-Flat) în pământ! 
Când furtunul este plin cu apă nu călcaţi peste el! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONDUCTA PVC 
Verificaţi că tipul conductei din PVC se potriveşte 
presiunii proiectate a sistemului. 
Verificaţi dacă este necesar un manşon 
de cauciuc. Nu acoperiţi PVC-ul cu 
beton! 

 
 

MENTENANŢA IRIGĂRII PRIN PICURARE 
Tratament cu acid 

Se recomandă aplicarea acidului ca parte a 
procedurii de întreţinere de rutină. Injectarea cu acid in 
sistem reduce colmatarea provocată de sărurile cu 
solubilitate scăzută, cum ar fi carbonatul de calciu 
Recomandările următoare sunt pentru acid clorhidric 33% 
sau acid fosforic 85%. 

 
Determinarea cantităţii de acid de injectat: 

Luaţi o găleată de 10 litri şi începeţi să adăugaţi treptat acid 

în cantităţi mici şi măsuraţi pH-ul atins. Când aţi atins pH-ul 

necesar de 2.0, calculaţi cantitatea de acid necesară pentru a 

avea această valoare în sistemul dvs. 
Înmulţiţi cantitatea de acid cu 100 şi injectaţi această 

cantitate per 1 m3 din debitul sistemului. 
 

IMPORTANT 
Atunci când pregătiţi soluţia acidă ÎNTOTDEAUNA adăugaţi 
acid în apă şi nu invers. 

 
Instrucţiuni tratament: 

1. Tratamentul se efectuează 1 - 2 ori în timpul sezonului 
de irigare, sau când debitul sistemului scade cu 5% 

 
 
2. Spălaţi toate conductele şi liniile de picurare înainte de 
tratament. 
3. Verificaţi debitul sistemului înainte de tratament 

pentru a-l putea compara mai târziu cu debitul 
sistemului tratat. 

4. Pregătirea soluţiei: Volumul soluţiei (apă+acid) trebuie să 
fie egal cu un sfert (¼) din debitul orar al injectorului. Astfel 
injecţia va dura 15 minute. Recomandăm lucrul cu debitul 
maxim al injectorului pentru a evita lucrul cu o soluţie foarte 
concentrată 
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5. Începeţi injecţia numai după ce sistemul este plin cu 
apă şi picurătorii emit 

6. Control: Folosind o bandă indicatoare cu turnesol, 
verificaţi pH-ul la laterala cea mai îndepărtată pentru acid 
rezidual (pH 2.0). Se recomandă un al doilea test dacă nu 
se detectează deloc acid rezidual. 

7. Injectaţi timp de 15 minute. 
8. Continuaţi irigarea timp de 30-60 de minute pentru a se 

asigura spălarea completă a sistemului 
9. Verificaţi debitul sistemului 

 
 
 

 
 
Exemplu: 
Acid necesar pentru pH (2.0)  în găleată de 10 litri = 12 cc 
12 cc X 100 = 1200 cc = 1,2 litri 

Injectaţi 1,2 litri de acid per 1 m3 debit sistem. Debit 

sistem (sector tratat) = 30 m3/h 

Debit sistem în timpul celor 15 minute de tratament = 7,5m3- 
Acid necesar =1,2 litri X 7,5 = 9 litri 
Debit maxim injector = 200 l/h 
Total volum soluţie necesară (¼ din 200 litri) = 50 litri 
50 litri de soluţie = 9 litri de acid + 41 litri de apă Timp 
injecţie = 15 minute (50 litri injectaţi cu un injector de 200 
l/h) 

 

Spălarea lateralelor (liniilor de picurare) 

Spălarea lateralelor este cea mai importantă procedură de 
mentenanţă. Spălaţi lateralele înainte şi după fiecare 
sesiune de irigare. Se recomandă spălarea periodică a 
lateralelor pe toată durata sezonului în funcţie de calitatea 
apei. Spălarea lateralelor elimină reziduurile care se 
acumulează în linia de picurare care eventual pot colmata 
gura de intrare a apei. 
Spălarea se face prin deschiderea capătului lateralei timp 
de 2 minute până când apa care iese din laterale 
este curată. Instalarea unei valve de spălare laterală va 
reduce costurile cu mâna de lucru şi garantează spălarea 
frecventă. 
Presiunea înaltă şi viteza fluxului sunt factori importanţi 
în eliminarea sedimentelor. Pentru rezultate optime, 
folosiţi cea mai înaltă presiune de funcţionare permisă. 
Viteze minime de spălare recomandate:  
Conducta principală: 1 m/s 
Conducta secundară: 1m/s 

Laterale: 0,6 m/s sau 16mm - 400l/hr,  20mm - 700l/hr la 

1,0 bar la marginea liniei de picurare 

Clorinare 

Injectările cu clor reduc colmatarea provocată de 
materialele organice. Se recomandă sub formă de tratament 
intermitent sau ca tratament preventiv permanent 
în sistemele care folosesc apa care conţine o 
concentraţie mare de materiale organice. 
Substanţa care se foloseşte cel mai des este 
hipocloritul de sodiu 10-12%. 
 
Instrucţiuni tratament: 

1. Aflaţi care este dozajul necesar, frecvenţa tratamentului şi 
durata. Consultaţi tabelul de mai jos: 

 
 
 
 
 

Metoda de 
aplicare 

Concentraţia de clor 
fără reziduuri (PPM) 

 
 

Frecvenţa 
tratamentu
lui 

 
 

Durata 
(hr) La punctul 

de 
injecţie 

La 
capătul 
lateralei 

 

Continuă 

 

3-5 

 

1,0 

 
La 

fiecare 
irigare 

Pe toată durata 
irigării sau în ultima 

oră de irigare 

 
 

Intermitent 

 
 

5-10 

 
 

1,0 

La nevoie, în 
funcţie de 

calitatea apei 

 
 

1,0 oră 

 
Apa cu un pH de peste 7,5 reduce eficacitatea clorurării. 
Acidifierea la un pH de 6,5 maximizează eficacitatea 
tratamentului de clorurare 

Timp de contact: 

Pentru un tratament de clorurare eficient este nevoie de 
un contact de minim 30 min. pentru a ucide 
microorganismele. Acest timp se măsoară din momentul 
în care detectaţi clor liber în emiţători. 

 
Concentraţia clorului liber 

Măsuraţi concentraţia clorului liber activ (clorul rezidual) 
folosind un set de comparare a culorii. Este vorba 
despre acelaşi set folosit pentru monitorizarea 
nivelurilor de clor din piscine. Concentraţia clorului 
rezidual depinde de cererea de apă clorurată. 

2. Spălaţi toate conductele şi lateralele înainte de 
tratament. 

 

 
 

 
 

            

(Debit sistem m3/h) X (concentraţie clor PPM la punctul de injecţie)  

------------------------------------------------------------------------------------------ = (Debit injector L/H) 

Concentraţia soluţiei concentrate %) X (10) 
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3. Dozaj şi injecţie: Folosiţi formula următoare pentru a 
determina rata de injecţie şi concentraţia soluţiei 
concentrate. 
Dacă injectorul poate fi manevrat să injecteze la niveluri de 
debit diferite puteţi să faceţi acest lucru, în funcţie de 
necesităţile dvs. Dacă nu, atunci puteţi adapta concentraţia 
soluţiei concentrate. 

Adaptarea concentraţiei soluţiei concentrate la o rată fixă 
de injecţie: 
Exemplu: 

• Debit sistem (sector tratat) = 30 m3/h 

• Cantitate de clor necesară: 10ppm*30 m3/ 
hr/10%/10= 3,0 litri 

• Concentraţia de clor necesară la punctul de injecţie = 10 PPM 
• Debit injector = 200 l/h 
• Pregătirea soluţiei: Amestecaţi cei 3.0 litri cu 197 litri de 

apă. Acest volum va fi acum injectat în 1,0 hr la 10 ppm 
de clor. 

Avertisment: 
Clorul activ este periculos. Respectaţi instrucţiunile 
producătorului. 
Depozitare: 
Hipocloritul de sodiu trebuie depozitat într-o zonă 
umbroasă, într-un tanc curat închis la culoare, fără niciun 
fel de reziduuri de fertilizatori. Concentraţia se 
degradează în timp. 

Tabelul 1: Chimicale care POT fi injectate în sistemele 
de irigare cu picurare  

Azot Uree, Azotat de amoniu, Acid azotic 
 

Fosfor 
Acid fosforic, Monoamoniu 
Fosfat, Fosfat de amoniu 

Potasiu Azotat de potasiu, Clorură de potasiu 

Micro-elemente Chelaţi şi Acid boric 
 
Notă: Chimicalele trebuie să fie 100% solubile pentru a fi 
injectate în sistemul de picurare! 

Tabelul 2: Chimicale care NU TREBUIE să fie injectate 
în sistemele de irigare cu picurare 

 
NU FOLOSIŢI: 
Polifosfat 

Clorură de potasiu  

Sulfat de potasiu  

Borax 
Produse organice cu conţinut ridicat de solide în suspensie 
Fertilizatori sau produse cu solubilitate scăzută 

Chimicale ceroase, solvenţi uleioşi, produse petroliere şi 
detergenţi 

 
Clor activ cu peste 25 ppm )această limitare se aplică doar 
pentru picurătoarele PC.  Nu există nicio limitare pentru 
picurătoarele non PC.) 

 

Soluţie acidă cu un pH mai mic de 2 

 
Măsuri de siguranţă 
Folosiţi doar recipiente rezistente la acid pentru 
procesul de curăţare. 
Folosiţi protecţie adecvată pentru corp pentru a evita orice 
contact direct cu soluţia de acid. 
Cumpăraţi acidul doar de la furnizori oficiali. Folosiţi acidul 
conform fişei tehnice de securitate (FTS/MSDS). 
Conexiunile conice trebuie desfăcute înainte de tratamentul 
de curăţare cu acid. 
Soluţia de curăţare este acid clorhidric (HCl) diluat cu 
apă. 
Reţineţi că acidul trebuie turnat în apă. 
 
Conectori 
Când se folosesc conectori pentru irigarea prin 
picurare, instalaţia trebuie realizată sub presiune 
cu apă - atunci când liniile de picurare sunt pline.  
Este recomandat să se verifice mai întâi 
conectorii de la câteva picurătoare pentru a 
exista siguranţa că acei conectori se potrivesc 
picurătoarelor şi că nu sunt scurgeri. 
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ÎNTREŢINEREA MICRO-ASPERSOARELOR ŞI A MICRO-
ASPERSOARELOR TIP „Ceaţă” 

 
Micro-aspersoarele NaanDanJain trebuie instalate şi 
exploatate în conformitate cu recomandările din 
cataloagele relevante. 
Puteţi găsi cerinţele de filtrare pentru produsul dvs. 
în catalogul NDJ sau în catalogul NDJ de pe internet 
(NaanDanJain.com > web catalog). 
Produsele NaanDanJain ar trebuie să reziste mult timp. Cu 
toate aceste, în timp, pot apărea depozite de calcar. Acest 
document vă va învăţa cum să-l îndepărtaţi. 

 
Instrucţiuni de curăţare pentru îndepărtarea depozitelor  
de calcar 

 

Măsuri de siguranţă: 

Folosiţi doar recipiente rezistente la acid pentru 
procesul de curăţare. 
Folosiţi protecţie adecvată pentru corp pentru a evita orice 
contact direct cu soluţia de acid. 
Cumpăraţi acidul doar de la furnizori oficiali. Folosiţi acidul 
conform fişei tehnice de securitate (FTS/MSDS). 
Conexiunile conice trebuie desfăcute înainte de tratamentul 
de curăţare cu acid. 
Soluţia de curăţare este apa, diluată cu acid clorhidric (HCl). 
Reţineţi că acidul trebuie turnat în apă. 

 
Exemplu diluare: 
Acid clorhidric cu concentraţie 32 %  

Concentraţie recomandată pentru tratament: 0,2% 
Concentraţia soluţiei: (0,2:32) x 1000 = 6,25 
Aceasta înseamnă că 6,25 mililitri de acid se diluează în 1 
litru de apă. 

 
Procesul de curăţare 
Micro-aspersoarele se scufundă în soluţie timp de 3 ore şi 
apoi se spală corespunzător cu apă. Acest proces poate fi 
repetat de până la 4 ori (un maximum de 12 ore) dacă 
primul ciclu de curăţare nu a curăţat perfect aspersoarele. 

 
Avertisment: Micro-aspersoarele se pot strica la 
concentraţii mari de acid. Asiguraţi-vă că respectaţi exact 
instrucţiunile sau încercaţi mai întâi pe un număr mic de 
micro-aspersoare. 
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ÎNTREŢINEREA ASPERSOARELOR 
 

Indicaţii pentru funcţionarea de bază 
Evitaţi irigare în condiţii de vânt şi nu irigaţi atunci când 
viteza vântului este mai mare de 2 m/s. 
Verificaţi dacă lucraţi la presiunile recomandate. 
Verificaţi dacă utilizaţi aspersoarele şi standurile 
corespunzătoare . 
Asiguraţi-vă că aspersorul este instalat la circa 60 cm 
deasupra culturii. 
Asiguraţi-vă că toate standurile/coloanele montante sunt verticale. 
Pentru a preveni irosirea apei, potriviţi durata irigării 
şi indicele de precipitaţii cu solul dvs. 
Asiguraţi-vă că toate duzele sunt curate şi fără murdărie 
sau orice alte particule care pot afecta performanţele. 

 
 
Prevenirea uzurii 

 
Verificaţi uzura sigiliilor şi garniturilor şi înlocuiţi-le 
dacă este necesar. 
Verificaţi uzura duzelor şi înlocuiţi-le dacă este necesar. 
Fiecare creştere cu 0,2 mm a diametrului duzei (din cauza 
uzurii) contribuie la o creştere cu 10% a debitului. Acest 
fapt poate reduce uniformitatea distribuţiei şi are un efect 
negativ asupra funcţionării pompei. 
Filtrare: 
Citiţi cerinţele de filtrare pentru produsul dvs. în catalogul 
NDJ sau în catalogul NDJ de pe internet (NaanDanJain.com > 
web catalog). 
Nivelul de filtrare recomandat se referă la dimensiunea 
duzei. Raportul dintre diametrul duzei şi gradul de 
filtrare este de 1:5. De exemplu, dacă 
diametrul duzei este de 5 mm, orificiile filtrului ar 
trebui să fie de maxim 1 mm. 
În puţuri sau surse de apa care sunt bogate cu nisip, este 
foarte recomandat să instaleze un separator de nisip — 
hidro-ciclon sau filtru automat. Nisipul va provoca 
uzura rapidă a duzelor şi poate face ca aspersorul să 
curgă. 
Nu folosiţi niciodată ulei sau grăsimi pentru a lubrifia 
aspersoarele care au şaibe. 
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GARANŢIE 
 

Produsele NaanDanJain sunt garantate doar în ceea ce 
priveşte defectele de manoperă şi materialul pieselor în 
condiţii normale de utilizare şi funcţionare pentru o 
perioadă de 12 (doisprezece) luni de la data facturii 
originale, atunci când sunt instalate şi exploatate în 
conformitate cu specificaţiile NaanDanJain. Această 
garanţie este acordată exclusiv dealerilor autorizaţi 
NaanDanJain iar NaanDanJain nu are nicio 
responsabilitate faţă de orice alt cumpărător sau 
utilizator final. 
Conform acestei garanţii, responsabilitatea exclusivă a 
NaanDanJain în conformitate cu această garanţie va fi, la 
alegerea sa, fie să repare, fie să înlocuiască orice 
componentă sau parte care se defectează în această 
perioadă, cu condiţia ca NaanDanJain să fi fost notificat 
în scris despre defecţiune de către dealerul autorizat sau de 
catre cumpărator în termen de 30 (treizeci) de zile de la 
defectare şi cu condiţia ca defecţiunea să ţină de material 
sau de fabricare. Utilizarea, întreţinerea, aşezarea, instalarea 
sau filtrarea incorectă sau necorespunzătoare, precum 
şi/sau utilizarea neautorizată sau inadecvată a produselor în 
combinaţie cu produsele NaanDanJain vor face ca această 
garanţie să fie nulă şi neavenită. 

GARANŢIA DE MAI SUS ŢINE LOC DE ORICE ALTE GARANŢII, 
FIE EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV ORICE GARANŢIE 
DE VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN SCOP 
ANUME. OBLIGAŢIA DE A ÎNLOCUI SAU REPARA ESTE 
SINGURUL REMEDIU PENTRU ÎNCĂLCAREA GARANŢIEI. 
NAANDANJAIN NU ESTE RESPONSABIL PENTRU 
DAUNELE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE, 
EXEMPLARE, PUNITIVE SAU INDIRECTE DE ORICE FEL, 
NAANDANJAIN NEFIIND RĂSPUNZĂTOR NICI PENTRU 
PIERDERILE DE PROFIT SAU PENTRU DAUNE 
REZULTATE DIN UTILIZARE, CHIAR DACĂ 
NAANDANJAIN A FOST INFORMAT, ŞTIE SAU AR 
TREBUI SĂ ŞTIE DESPRE ACEASTĂ POSIBILITATE. 

 
 
Notificarea cererii de garanţie se va transmite 
la: NaanDanJain Irrigation Projects SRL. 
Sediul central: Sos. Alexandriei 116-118 
Bragadiru, JUD. ILFOV 
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Toate specificaţiile se pot modifica fără avertizare prealabilă. 
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