Οδεγίεο ζωζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Μ5 r.o.Boost
ε θάζε ζύλδεζε ειέγμηε γηα ηπρόλ δηαξξνέο.
Χξεζηκνπνηείζηε ‘’ηεθιόλ’’ γηα λα απνθύγεηε
ηπρόλ δηαξξνέο.
Διέγμηε ζρνιαζηηθά γηα ηπρόλ δηαξξνέο
πξνηνύ ζπλδέζεηε ην ζύζηεκα ζην δίθηπν
ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο!
Μέζα ζε ιίγα ιεπηά αθνύ εγθαηαζηαζεί ην
Μ5 r.o.Boost ην λεξό ζα αξρίζεη λα ηξέρεη
ζηγά ζηγά από ηελ βξύζε ηνπ ζπζηήκαηνο
Αθήζηε ην λεξό λα ηξέμεη γηα ηνπιάρηζηνλ 30’.
Απηή ε δηαδηθαζία μεπιέλεη ηα πξνθηιηξα ελ.
άλζξαθα θαη ηελ κεκβξάλε.
Μεηά από ην παξαπάλσ ‘’μέπιπκα’’ αλνίμηε
ηνλ πιαζηηθό δηαθόπηε ζην ‘’βαξειάθη’’ θαη
θιείζηε ηελ βξύζε ηνπ Μ5
Σν βαξειάθη ζα γεκίζεη ζε 1,5 / 2 ώξεο. Αθνύ
γεκίζεη αλνίμηε ηελ βξύζε ηνπ M5 θαη
αδεηάζηε όιν ην πεξηερόκελν ζην βαξειάθη.
Μελ θαηαλαιώζεηε ην πξώην απηό λεξό.
Κιείζηε ηελ βξύζε ηνπ Μ5. Σν θίιηξν ζαο
είλαη έηνηκν γηα ρξήζε.
Παξακείλεηε ζρνιαζηηθνί ζηελ ξνπηίλα
αληηθαηάζηαζεο πξνθίιηξσλ. (βλ.πίνακα)
Μελ εθηειείηαη θαλελόο είδνπο εξγαζία
ζην ζύζηεκα, έρνληαο ην ζπλδεδεκέλν
ζην δίθηπν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο!
Μελ ζπλδέζεηε ην ζύζηεκα ζηελ παξνρή
δεζηνύ λεξνύ! Θα θαηαζηξαθεί!
Μελ ζθίγγεηε ππεξβνιηθά ηα θάληζηξα.
Υπάξρεη θίλδπλνο θαηαζηξνθήο ηνπο!
Μελ ρξεζηκνπνηείηε ην Μ5 r.o.boost ώζηε
λα θαηαζηήζεηε πόζηκν λεξό, από κε
ειεγρόκελε πεγή, πνπ δελ είλαη αζθαιήο
κηθξνβηαθά ή άγλωζηεο πνηόηεηαο (π.ρ.
βηνινγηθνί βόζξνη, γεωηξήζεηο θ.ν.θ.)

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, ή εξσηήζεηο
επηθνηλσλήζηε καδί καο ζην info@waterwaves.gr

Δγρεηξίδην γξήγνξεο
εγθαηάζηαζεο Μ5 r.o.Boost
Οηθηαθό ζύζηεκα θίιηξαλζεο λεξνύ πέληε
ζηαδίωλ, αληίζηξνθεο όζκωζεο κε αληιία
πίεζεο .

ηα πιαίζηα δηαηήξεζεο ησλ θπζηθώλ πόξσλ ηνπ
πιαλήηε, ε εηαηξία καο ηππώλεη απηό ην κηθξό
εγρεηξίδην ρξήζεσο πνπ πεξηιακβάλεη όηη ρξεηάδεηαη ν
ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηήζεη θαη λα
ζπληεξήζεη ην θίιηξν αληίζηξνθεο όζκσζεο Μ5 r.o.
Boost.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αληίζηξνθε
όζκσζε, ηελ θαηεγνξία ζπζηεκάηωλ καο M5, ζπρλέο
εξσηήζεηο-απαληήζεηο θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ,
κπνξείηε λα θαηεβάζεηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή (PDF)
από ηελ ζειίδα καο www.waterwaves.gr θα
ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ζύλδεζκν downloads, ζε πιήξε
δεθαζέιηδε έθδνζε.
Σθεθηείηε ην πεξηβάιινλ πξηλ ην εθηππώζεηε.

Μ5 r.o. boost

Γηάγξακκα ζύλδεζεο ζωιελώζεωλ Μ5 r.o.Boost

Σν ζύζηεκα αληίζηξνθεο όζκσζεο Μ5 r.o.Boost
απνηειεί κηα αλαβαζκηζκέλε έθδνζε ησλ θίιηξσλ
λεξνύ κε αληίζηξνθε όζκσζε. Δίλαη ζρεδηαζκέλν
γηα καθξνρξόληα ρξήζε θαιύπηνληαο ηηο αλάγθεο
ζε πόζηκν λεξό αλσηέξαο πνηόηεηαο ελόο κέζνπ
λνηθνθπξηνύ.
Απνκαθξύλεη όινπο ηνπο βιαβεξνύο ξππαληέο
από ην λεξό ηνπ δηθηύνπ όπσο ρώκα, ζθνπξηά
ηνύο, κηθξόβηα, παξάζηηα, βαξέα κέηαιια, ριώξην
αιιά θαη άιιεο νξγαληθέο θαη αλόξγαλεο νπζίεο
βειηηώλνληαο ζπλάκα ηελ γεύζε θαη ηελ κπξσδηά
ηνπ λεξνύ. Πξόθεηηαη γηα έλα ζύζηεκα πςειήο
ηερλνινγίαο πνπ ζα ηθαλνπνηήζεη θαη ηνλ πην
απαηηεηηθό ρξήζηε.
Πξνδηαγξαθέο:
Παξαγσγή 75GpD (284ιη/κέξα)
100% εξγνζηαζηαθά ειεγκέλν θαη
απνζηεηξσκέλν έηνηκν γηα ρξήζε
Πίεζε ιεηηνπξγίαο 45-100psi
Αληιία πίεζεο Ρ-135 κε κεηαζρεκαηηζηή AC
220v 50/60Hz – DC 24V 1.2A
3,2G δνρείν πεξηζπιινγήο λεξνύ
Απηόκαηε βαιβίδα θιεηζίκαηνο (shut-off)
High & low pressure valve
Πεξηνξηζηήο ξνήο
Ραθώξ ζύλδεζεο κε ην δεκόζην δίθηπν λεξνύ
Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο
Σεζζάξσλ ρξσκάησλ ζσιήλα ¼’’
Απόιπηα απνζπλαξκνινγνύκελν
Γηαηάζεηο ζπζηήκαηνο (mm)370x200x450
Γηαηάζεηο δνρείνπ (mm)280x350x280
Βάξνο 8kg (ζύζηεκα)- 4kg(δνρείν)

Α. πλδέζηε κε έλα ρξώκα ζσιήλα από ηνλ
δηαλνκέα ηνπ δηθηύνπ ζηελ είζνδν ηνπ
ζπζηήκαηνο Μ5
Β. Με άιιν ρξώκα ζπλδέζηε ηελ έμνδν ηνπ
θαζαξνύ λεξνύ κε ηελ βξύζε..
Γ. πλδέζηε επίζεο κε δηαθνξεηηθό ρξώκα
ζσιήλα ζηελ απνρέηεπζε.
Γ. Σέινο ζπλδέζηε κε ηνλ ζσιήλα πνπ
πεξηζζεύεη ην δνρείν πεξηζπιινγήο
(βαξειάθη).
Οη ζσιήλεο ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθώλ ρξσκάησλ ¼’’
εκπεξηέρνληαη ζηελ ζπζθεπαζία.
* Τν θίιηξν ηρλνζηνηρείωλ είλαη πξναηξεηηθό.

Γηάγξακκα Δγθαηάζηαζεο Μ5 ro Boost

Τν θίιηξν αληίζηξνθεο όζκωζεο Μ5ro Boost
πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα εμαξηήκαηα:

Standard βξύζε πάγθνπ
Γνρείν πεξηζπιινγήο λεξνύ (3,2G)
Γηαθόπηε δνρείνπ
Γηαλνκέα λεξνύ από δίθηπν ζε Μ5 ¼’’
ύλδεζκν παξνρήο λεξνύ δηθηύνπ ½’’
Αληάπηνξα απνρέηεπζεο ζηθσλίνπ
Κιεηδί θαλίζηξσλ
σιήλεο 2 κέηξσλ ηεζζάξσλ
δηαθνξεηηθώλ ρξσκάησλ
*(ηο έκηο ζηάδιο ηου εμπλουηιζμού
ιχνοζηοιχείων είναι προαιρεηικό)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Διέγμηε ζρνιαζηηθά γηα ηπρώλ δηαξξνέο
πξνηνύ ζπλδέζεηε ην ζύζηεκα ζην δίθηπν
ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο!

Παξαθάηω πεξηγξάθνληαη ηα πέληε ζηάδηα
θίιηξαλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Μ5 r.o.boost.

Γηάγξακκα αληηθαηάζηαζεο κεκβξάλεο α.ν.
Απνζπλδέζεηε ην ζύζηεκα από ην δίθηπν
ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πξηλ πξνβείηε ζε
νπνηαδήπνηε εξγαζία! Υπάξρεη θίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο!

Σρ.1 Κιείζηε ηελ παξνρή λεξνύ από ηνλ δηαλνκέα.
Σρ.2 Κιείζηε ηνλ πιαζηηθό δηαθόπηε ζην ‘’βαξειάθη’’
Σρ.3 Ξεβηδώζηε ηνλ ζύλδεζκν Jaco (αντιωρολογιακή
υόρα)
Σρ.4 Ξεβηδώζηε ηελ ηάπα ζην θάληζηξν κεκβξάλεο
(αντιωρολογιακή υόρα)
Σρ.5 Αθαηξέζηε ηελ κεκβξάλε ηξαβώληαο κε ‘’ηζηκπίδα’’
Σρ.6 Σνπνζεηήζηε ηελ κεκβξάλε πξνζερηηθά
ζπξώρλνληαο δπλαηά όπσο θαίλεηαη ζην σχ.6 κέρξη λα
ηεξκαηίζεη.

Γηάγξακκα αληηθαηάζηαζεο πξνθίιηξωλ Μ5 boost.

Μηα κηθξή πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο Μ5 r.o. boost

Απνζπλδέζεηε ην ζύζηεκα από ην δίθηπν
ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πξηλ πξνβείηε ζε
νπνηαδήπνηε εξγαζία! Υπάξρεη θίλδπλνο
ειεθηξνπιεμίαο!

Σρ.1 Δηνηκάζηε ην θιεηδί ζύλδεζεο/απνζύλδεζεο
Σρ.2 Κιείζηε ηελ παξνρή λεξνύ από ηνλ δηαλνκέα.
Σρ.3 Κιείζηε ηνλ πιαζηηθό δηαθόπηε ζην ‘’βαξειάθη’’
Σρ.4 Αλνίμηε ηα θάληζηξα κε ηελ βνήζεηα ηνπ θιεηδηνύ.
(ωρολογιακή υορά)
Σρ.5 Σνπνζεηήζηε ηα πξνθίιηξα πξνζερηηθά.
Δπαλειέγμηε ηελ θιάληδα. (o-ring)
Σρ.6 Αδεηάζηε πεξίπνπ 4 ιίηξα λεξό πξνθεηκέλνπ λα
‘’μεπιπζνύλ’’ ηα θαηλνύξγηα πξνθίιηξα.

Σν ζύζηεκα πεξηιακβάλεη αληιία πίεζεο
εμαζθαιίδνληαο κέγηζηε απόδνζε παξνρήο ζε όιεο
ηεο ζπλζήθεο.
Πεξηιακβάλεη επίζεο high & low pressure valves πνπ
πξνζηαηεύνπλ ηελ αληιία από ππεξζέξκαλζε,
δηαθόπηνληαο ηελ παξνρή ξεύκαηνο, όηαλ ε βξύζε ηνπ
ζπζηήκαηνο είλαη θιεηζηή (high pressure valve) ή όηαλ
δελ δηαηξέρεηαη ην ζύζηεκα από λεξό -π.ρ. δηαθνπή
πδξνδόηεζεο (low pressure valve).

