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Εισαγωγή και περιεχόμενα  

Δπραξηζηνύκε  πνπ  πξνηηκήζαηε  έλα  πξντόλ  ηεο 

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον σας προς τα προϊόντα μας. 

Η αγνξά ηεο CHROMIS ήηαλ κία θαιή επηινγή: 

 Η εηαηξεία καο πξαγκαηνπνηεί ζπλερείο βειηηώζεηο ζε όια ηα πξντόληα ηεο. 

Χξεζηκνπνηεί πςειήο πνηόηεηνο πιηθά, ελώ εζηηάδεη ζηελ άςνγε ιεηηνπξγία θαη ην 

ζύγρξνλν ζρεδηαζκό θάζε πξντόληνο. 

 Όια ηα κέξε ηεο CHROMIS είλαη πιήξσο πηζηνπνηεκέλα (WQA , NSF , CE θιπ). Η 

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ειέγρεη θάζε βήκα ηεο παξαγσγήο γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ 

πςειή πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ ηεο.  

Περιεχόμενα και σημειώσεις: 

Απηό ην εγρεηξίδην πεξηέρεη νδεγίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο αληίζηξνθεο όζκσζεο ηξηώλ ζηαδίσλ 
CHROMIS  . Πξνηνύ μεθηλήζεηε, ειέγμηε όια ηα εμαξηήκαηα γηα ηπρόλ θζνξέο. Η εηαηξεία καο δελ αλαιακβάλεη 
θακία επζύλε γηα ηπρόλ δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνύλ ζην πξντόλ από ηελ παξάδνζή ηνπ θαη κεηά. ηελ πεξίπησζε 
πνπ αληηκεησπίζεηε θάπνην πξόβιεκα κε ηελ εγθαηάζηαζε ή ηε ρξήζε ηεο CHROMIS , επηθνηλσλήζηε καδί καο.  
 
Η ιαλζαζκέλε ή πξνβιεκαηηθή εγθαηάζηαζε ηεο ελ ιόγσ ζπζθεπήο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζην 
ελπδξείν ζαο.   

 
Σν πξντόλ απηό πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ελπδξεηαθή ρξήζε. ηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα ην 
ρξεζηκνπνηήζεηε γηα νηηδήπνηε άιιν, ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ εηαηξεία καο.   

 

Περιεχόμενα 

 Η CHROMIS :                                                                                                        ζελίδα 2 

 Δγθαηάζηαζε :                                                                                                       ζελίδα 3 

 Χξήζε / πληήξεζε :                       ζελίδα 4                                                  

 πρλέο Δξσηήζεηο :                                           ζελίδα 5 

                                        Για οποιαδήποηε απορία μπορείηε να επικοινωνήζεηε μαζί μας ζηην ηλεκηρονική διεύθσνζη: Info@waterwaves.gr   
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Η Chromis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Δίζνδνο λεξνύ παξνρήο δηθηύνπ πξνο CHROMIS 

2. Πξνθίιηξν ηεξεώλ 10’’ κέζα ζε δηαθαλή ζήθε 

3. Πξνθίιηξν ζπκπαγνύο Άλζξαθα CTO 10’’ κέζα ζε ιεπθή ζήθε 

4. Βηδσηή θεθαιή ζήθεο κεκβξάλεο 

5. Θήθε κεκβξάλεο TFC 

6. Έμνδνο θαζαξνύ λεξνύ όζκσζεο 

7. Πεξηνξηζηήο ξνήο (έμνδνο αθάζαξηνπ λεξνύ όζκσζεο – πξνο απνρέηεπζε) 

8. Μεκβξάλε TFC  

9. ύλδεζκνο Παξνρήο Νεξνύ πξνο CHROMIS (3/4’’) γηα βξύζεο κπαιθνληνύ ή πιπληεξίνπ 

10. σιήλεο ¼’’ (3 ηεκάρηα x  2 κέηξα , καύξν/κπιε/θόθθηλν ρξώκα) 

11. Κιεηδί ζύζθημεο ηεο ζήθεο ησλ πξνθίιηξσλ 
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Εγκατάσταση της Chromis 

 
 Δπηιέγνπκε ην ζεκείν εγθαηάζηαζεο ηεο CHROMIS πιεζίνλ ζε δηαζέζηκε νηθηαθή βξύζε παξνρήο θξύνπ 

λεξνύ. Δάλ επηζπκνύκε , κπνξνύκε λα βηδώζνπκε ηε CHROMIS ζε ζηαζεξό ζεκείν ζηνλ ηνίρν , 
ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ζρεηηθέο νπέο ζην πίζσ κέξνο ηεο βάζεο ηεο. Η εγθαηάζηαζε πξέπεη λα γίλεη ζε 
κέξνο πξνζηαηεπκέλν από ηνλ ήιην 
 

 Δγθαζηζηνύκε ζηελ νηθηαθή βξύζε ηνλ ύλδεζκν Παξνρήο λεξνύ πξνο CHROMIS (ζεκείν 9) θαη ζηελ 
έμνδό ηνπ , ζπλδένπκε ηελ κηα άθξε ηνπ καύξνπ ζσιήλα ¼’’ (ζεκείν 10). Η άιιε άθξε ηνπ καύξνπ 
ζσιήλα ¼’’ νδεγείηαη θαη ζπλδέεηαη ζηελ Δίζνδν παξνρήο λεξνύ πξνο  Chromis  (ζεκείν 1) 
 

 Με ην Κιεηδί ζύζθημεο (ζεκείν 11) , ζθίγγνπκε επαξθώο ηηο δύν ζήθεο πξνθίιηξσλ 
 

 Ξεβηδώλνπκε ηε θεθαιή ηεο ζήθεο ηεο κεκβξάλεο (ζεκείν 4) θαη ηνπνζεηνύκε ηελ κεκβξάλε TFC (ζεκείν 
8) κέζα ζηε ζήθε ηεο (ζεκείν 5) αθνύ πξώηα απνξξίςνπκε κόλν ην δηάθαλν πξνζηαηεπηηθό θηικ 

πνπ ηελ πεξηέρεη . Η κεκβξάλε εγθαζίζηαηαη ζηε ζήθε κε κνλαδηθό ηξόπν όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα. 
Βεβαησλόκαζηε πσο ε κεκβξάλε έρεη ηεξκαηίζεη εληειώο κέζα ζηε ζήθε ηεο. ηε ζπλέρεηα μαλά 
βηδώλνπκε  ηελ θεθαιή ηεο ζήθεο (πξνζέρνληαο πσο ε ηζηκνύρα ζηεγαλνπνίεζεο είλαη ζηε ζέζε ηεο) θαη 
ζθίγγνπκε επαξθώο κε ην ρέξη 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 πλδένπκε ηε κία άθξε ηνπ κπιε ζσιήλα ¼’’ ζηελ Έμνδν Καζαξνύ λεξνύ όζκσζεο (ζεκείν 6) . Από ηελ 
άιιε άθξε ηνπ κπιε ζσιήλα , ζα ζπιιέγνπκε ην θαζαξό λεξό όζκσζεο γηα ην ελπδξείν καο. πλδένπκε 
ηνλ θόθθηλν ζσιήλα ζηνλ Πεξηνξηζηή Ρνήο (ζεκείν 7) , όπνπ ζα εμάγεηαη ην αθάζαξην λεξό πνπ 
παξάγεηαη από ηελ ιεηηνπξγία ηεο όζκσζεο. Όια ηα ζεκεία ζύλδεζεο ησλ ζσιήλσλ ¼’’ θαίλνληαη 
θαζαξά ζην ζρήκα : 
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Χρήση της Chromis 

 
 Δθθηλνύκε ηελ παξνρή θξύνπ λεξνύ ηεο νηθηαθήο βξύζεο πξνο ηελ Α.Ο κε πιήξε πίεζε δηθηύνπ. 

  
 Διέγρνπκε ην ζύζηεκα γηα πηζαλέο δηαξξνέο. Αλ δηαπηζησζεί δηαξξνή εληνπίδνπκε ην αθξηβέο ζεκείν 

πνπ ζπκβαίλεη θαη ζθίγγνπκε επαξθώο. 
 

 ηελ πξώηε ιεηηνπξγία κεηα ηελ εγθαηάζηαζε είλαη ζεκαληηθό λα αθήζνπκε ηελ όζκσζε λα ιεηηνπξγήζεη  
γηα 30 ιεπηά, ρσξίο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην παξαγόκελν λεξό , ώζηε λα μεπιπζνύλ ηα πξνθίιηξα θαη ε 
κεκβξάλε.Σν ίδην ηζρύεη θαη ζε θάζε αιιαγή πξνθίιηξσλ θαη κεκβξάλεο. 

 
 Απν ηελ έμνδν ηνπ κπιε ζσιήλα , ζπιιέγνπκε ην θαζαξό λεξό όζκσζεο γηα ρξήζε ζην ελπδξείν καο θαη 

από ηνλ θόθθηλν ζσιήλα εμάγεηαη ην αθάζαξην λεξό πνπ ρξεζηκνπνηεί ε νζκσηηθή ιεηηνπξγία.Σν λεξό 
απηό νδεγείηαη ζηελ απνρέηεπζε ή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα άιιεο ρξήζεηο όπσο ην πόηηζκα θπηώλ , 
πιύζηκν εμσηεξηθώλ ρώξσλ θιπ 

 
 

o Να κελ ρξεζηκνπνηείηαη δεζηό λεξό (άλσ ησλ 40 βαζκώλ C°) γηα 

ηελ πδξνδόηεζε ηεο CHROMIS 

o Σν ζύζηεκα είλαη ζρεδηαζκέλν λα επεμεξγάδεηαη λεξό δηθηύνπ 

ύδξεπζεο.Να κελ ρξεζηκνπνηείηαη ε κνλάδα γηα ηελ επεμεξγαζία λεξνύ 

γεσηξήζεσλ , πεγαδηώλ ή πθάικπξνπ λεξνύ.Δπηθνηλσλήζηε καδη καο 

γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο. 

o ε πεξηόδνπο παγεηνύ , ε CHROMIS πξέπεη λα πξνζηαηεύεηαη. Η 

παγνπνίεζε ηνπ λεξνύ εληόο ηεο κνλάδαο ζα νδεγήζεη ζε θαηαζηξνθή 

ηεο.  

Συντήρηση  

Σα δηαζηήκαηα ζπληήξεζεο ηεο κνλάδαο αληίζηξνθεο όζκσζεο εμαξηώληαη απν ηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ δηθηύνπ 
ύδξεπζεο πξνο επεμεξγαζία , θαζώο θαη απν ηελ πξαγκαηηθή παξαγσγε θαζαξνύ λεξνύ όζκσζεο ζε ιίηξα.Η 
εηαηξεία καο πξνηείλεη ην αθόινπζν πξόγξακκα αληηθαηάζηαζεο πξνθίιηξσλ θαη κεκβξάλεο ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη 
ε δηαξθήο παξαγσγή θαζαξνύ  λεξνύ όζκσζεο : 

 

Πξνθίιηξν ηεξεώλ 10’’   Έμη κήλεο 

Πξνθίιηξν Δλεξγνύ άλζξαθα CTO 10’’   Έμη κήλεο ή 11.000 ιίηξα 

Μεκβξάλε TFC    Άλα  2-3 ρξόληα 
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Συχνές ερωτήσεις 

 

 Αγόραζα κηα CHROMIS 50 GPD (190 ιίηρα/εκέρα) αιιά ε πραγκαηηθή  παραγωγή κοσ είλαη κηθρόηερε.Γηαηί ?  

Η νλνκαζηηθή απόδνζε νπνηαζδήπνηε κνλάδαο αληίζηξνθεο όζκσζεο βαζίδεηαη ζηηο εμήο πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο :  

 Θεξκνθξαζία λεξνύ παξνρήο : 25 βαζκνί C° 

 Πίεζε λεξνύ παξνρήο : 60 psi (4,13 bar) 

 TDS λεξνύ παξνρήο : 250 ppm  

Οπνηαδήπνηε δηαθνξνπνίεζε ζηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε (ή θαη αύμεζε) ηεο πξαγκαηηθήο 
παξαγόκελεο πνζόηεηαο θαζαξνύ λεξνύ όζκσζεο. Χακειόηεξε από ηηο πξνδηαγξαθέο ζεξκνθξαζία λεξνύ θαη πίεζε δηθηύνπ , 
νδεγεί ζε κηθξόηεξε παξαγσγή θαζαξνύ λεξνύ. 

 Γηα θάζε ιίηρο θαζαρού λερού ποσ καδεύω ,ε όζκωζε απορρίπηεη 4 κε 5 ιίηρα ως αθάζαρηο λερό.Είλαη ιογηθό 

ασηό ?  

Κάπνηεο θνξέο , λαη. Ιδηαίηεξα κεγάιε απόξξηςε αθάζαξηνπ λεξνύ ζπλήζσο ζεκαίλεη πνιύ ρακειή πίεζε δηθηύνπ ύδξεπζεο 

 Πως ζα θαηαιάβω όηη ε κεκβράλε TFC ζέιεη αιιαγή ? 

Η κεκβξάλε TFC θαζαξίδεη ην λεξό βξύζεο από ην 90%-97% ησλ Οιηθώλ Γηαιπκέλσλ ηεξεώλ (TDS) πνπ πεξηέρεη. Ο 
αθξηβέζηεξνο θαη επθνιόηεξνο ηξόπνο  γηα λα θαηαιάβεηε πόηε ε κεκβξάλε ρξήδεη αληηθαηάζηαζεο είλαη ε ιήςε κεηξήζεσλ TDS 
ηνπ λεξνύ παξνρήο θαη ηνπ θαζαξνύ λεξνύ όζκσζεο. Απηό κπνξεί λα γίλεη εύθνια θαη νηθνλνκηθά κε έλαλ ειεθηξνληθό κεηξεηή 
TDS.Μπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο γηα ιεπηνκέξεηεο. 

 Γηαηί λα αιιάδω ηα δύο προθίιηρα (ζηερεώλ θαη άλζραθα) ? 

Σα δύν πξνθίιηξα πξνεηνηκάδνπλ ην λεξό παξνρήο πξηλ απηό εηζέιζεη ζηε κεκβξάλε αληίζηξνθεο όζκσζεο. Σν πξνθίιηξν 
ηεξεώλ απνκαθξύλεη ζηεξεά ζσκαηίδηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα βνπιώζνπλ ηνπο πόξνπο ηεο κεκβξάλεο , κεηώλνληαο θαηά  πνιύ 
ηε δηάξθεηα δσήο ηεο , ελώ ην πξνθίιηξν Άλζξαθα απνκαθξύλεη ην ριώξην θαη άιινπο νξγαληθνύο ξύπνπο πξηλ απηνί εηζέιζνπλ 
ζηε κεκβξάλε κε έγθαηξε αληηθαηάζηαζε ησλ πξνθίιηξσλ πξνθαιεί : 

1. Πηώζε ηεο πίεζεο λεξνύ  πξνο ηε κεκβξάλε επεηδή ην πξνθίιηξν ηεξεώλ έρεη βνπιώζεη από ζηεξεά ζσκαηίδηα όπσο 

άκκνο , ρώκα θιπ (κε ζπλέπεηα ηελ κείσζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ παξαγόκελνπ θαζαξνύ λεξνύ ή ηελ αύμεζε ηνπ 

αθάζαξηνπ λεξνύ νζκσηηθήο ιεηηνπξγίαο) 

2. Πξώηκε θαηαζηξνθή ηεο κεκβξάλεο από ην ριώξην  ηνπ λεξνύ παξνρήο επεηδή ην πξνθίιηξν Άλζξαθα έρεη εμαληιεζεί 

 Αγόραζα παιηόηερα κηα CHROMIS 50 GPD (190 ιίηρα/εκέρα) θαη ηώρα ζέιω λα ηελ αλαβαζκίζω ζηελ 

CHROMIS 100 GPD (380 ιίηρα/εκέρα). Είλαη εθηθηό ? 

Ναη. Απιά ζα πξέπεη λα πξνκεζεπηείηε ηελ αλάινγε κεκβξάλε TFC θαη λα αληηθαηαζηήζεηε θαη ηνλ Πεξηνξηζηή ξνήο. 
Δπηθνηλσλήζηε καδί καο γηα πιεξνθνξίεο. 

 


