
 

 

ΦΙΛΣΡΟ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΟΜΩΗ Μ5-RO-DIRECT-400 
Οδηγόσ Εγκατάςταςησ 

 
Το φίλτρο Μ5-RO-DIRECT-400 αποτελεί μια πλιρθ μονάδα 

αντίςτροφθσ όςμωςθσ  για τοποκζτθςθ κάτω από τον πάγκο 

τθσ κουηίνασ , απευκείασ ροισ (Direct flow) που δεν απαιτεί 

τθν τοποκζτθςθ δοχείου ςυλλογισ. 

Περιλαμβάνει αντλία πίεςησ (booster pump) , τουσ 

απαραίτθτουσ αυτοματιςμοφσ για τθ ςωςτι λειτουργία του 

ςυςτιματοσ , βρυςάκι εξαγωγισ κακαροφ νεροφ όςμωςθσ και 

πλιρεσ κιτ εγκατάςταςθσ. 

Πλεονεκτιματα ςυςτιματοσ Μ5-RO-DIRECT-400 : 

 Μικρότεροσ απαιτοφμενοσ χϊροσ εγκατάςταςθσ κάτω 

από τον πάγκο τθσ κουηίνασ 

 Ευκολότερθ εγκατάςταςθ και μεγαλφτεροσ βακμόσ 

φορθτότθτασ του ςυςτιματοσ 

 Φρζςκο κακαρότερο νερό , χωρίσ τον κίνδυνο 

επιμόλυνςθσ του δοχείου ςυλλογισ από τθ 

μακροχρόνια χριςθ 

 Η μονάδα αντίςτροφθσ όςμωςθσ παράγει κακαρό νερό 

όταν αυτό απαιτείται και όςο απαιτείται 

Πρόκειται για ζνα ςφςτθμα υψθλισ τεχνολογίασ που κα ικανοποιιςει και τον πιο απαιτθτικό χριςτθ.   

Σηάδια επεξεργαζίας : 

 Φίλτρο Στερεϊν 5 mic  

 Φίλτρο  άνκρακα τφπου GAC 

 Φίλτρο Συμπαγοφσ Ενεργοφ 

άνκρακα  

 Αντλία πίεςθσ νεροφ 

 Μεμβράνθ Αντίςτροφθσ όςμωςθσ 

FS-TFC-400 GPD - 1.514 λίτρων ανα 

θμζρα 

 Φίλτρο μετεπεξεργαςίασ  ενεργοφ 

άνκρακα 

Προαιρετικά , το ςφςτθμα μπορεί να 
εξοπλιςτεί και με φίλτρο ιχνοςτοιχείων 

Χαρακηηριζηικά  : 

Η παραγωγι του ςυςτιματοσ  είναι  1514 λίτρα / ημζρα (400 gpd) *  και θ Απόρριψθ TDS : 98% 

*θ παραγωγι ζχει μετρθκεί ςε κερμοκραςία 25c και πίεςθσ νεροφ παροχισ 0,5MPa 

http://www.waterwaves.gr/index.php?target=products&product_id=29863


 

 

Διάγραμμα ςφνδεςησ ςωληνώςεων κάτω του πάγκου 
 
 
 

Α. Συνδζςτε με τον χοντρό λευκό ςωλινα από τον 

διανομζα του δικτφου ςτθν είςοδο του ςυςτιματοσ  

 

Β. Με τον λεπτό λευκό άςπρο  ςωλινα ςυνδζςτε τθν 

ζξοδο του κακαροφ νεροφ με τθν βρφςθ 

 

Γ. Συνδζςτε επίςθσ με τον μαφρο ςωλινα ςτθν 

αποχζτευςθ 

 

*το φίλτρο ιχνοςτοιχείων μπορεί να τοποκετθκεί 

προαιρετικά 

 

 

 
Οδηγίεσ ςωςτήσ λειτουργίασ του φίλτρου 

Σε κάκε ςφνδεςθ, ελζγξτε για τυχόν διαρροζσ. 

Χρθςιμοποιείςτε ‘’τεφλόν’’ για να αποφφγετε 

τυχόν διαρροζσ. 

Μζςα ςε λίγα λεπτά αφοφ εγκαταςτακεί το φίλτρο, 

το  νερό κα αρχίςει να τρζχει ςιγά ςιγά από τθν 

βρφςθ. 

Αφιςτε το νερό να τρζξει για τουλάχιςτον 20’. 

Αυτι θ διαδικαςία ξεπλζνει τα προφίλτρα άνκρακα 

και τθν μεμβράνθ. Μην καταναλώςετε το πρώτο 

αυτό νερό. 

Μετά από το παραπάνω ‘’ξζπλυμα’’ το φίλτρο ςασ 

είναι ζτοιμο για χριςθ. 

 
 

Παραμείνετε ςχολαςτικοί ςτην ρουτίνα αντικατάςταςησ προφίλτρων 

ΠΡΟΟΧΗ 
 Μθν ςυνδζςετε το ςφςτθμα ςτθν παροχι ηεςτοφ νεροφ! Θα καταςτραφεί! 

 Μθν ςφίγγετε υπερβολικά τα κάνιςτρα. Υπάρχει κίνδυνοσ καταςτροφισ τουσ! 

 Μθν χρθςιμοποιείτε το φίλτρο ϊςτε να καταςτιςετε πόςιμο νερό, από μθ ελεγχόμενθ πθγι, που δεν 
είναι αςφαλισ μικροβιακά ι άγνωςτθσ ποιότθτασ (π.χ. βιολογικοί βόκροι, γεωτριςεισ κ.ο.κ.)  



 

 

 
 

Στθν διπλανι εικόνα φαίνεται το ςθμείο ειςόδου τθσ 
παροχισ νεροφ του φίλτρου. 

Εδϊ κα ςυνδζςετε το χοντρό άςπρο ςωλινα (3/8) 
που βρίςκετε μζςα ςτθν ςυςκευαςία. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Στθν διπλανι εικόνα φαίνεται το ςθμείο εξόδου προσ τθν 
αποχζτευςθ. 

Εδϊ κα ςυνδζςετε το λεπτό μαφρο ςωλινα (1/4) που κα 
βρείτε μζςα ςτθν ςυςκευαςία. 

 
 
 
 

 
Στθν παρακάτω εικόνα φαίνεται το ςθμείο εξόδου κακαροφ νεροφ προσ τθν βρφςθ. Εδϊ κα ςυνδζςετε το λεπτό 

άςπρο ςωλινα (1/4) που κα βρείτε μζςα ςτθν ςυςκευαςία. 
 

 
 
 



 

 

Οδηγόσ εγκατάςταςησ/αλλαγήσ μεμβράνησ Αντίςτροφησ Όςμωςησ 400 GPD 
 

 
Αφαιροφμε προςεκτικά το προςτατευτικό 

διαφανζσ κάλυμμα τθσ μεμβράνθσ 
Αποςυνδζουμε τον ςωλινα που ςυνδζεται ςτθν 

είςοδο τθσ κικθσ τθσ μεμβράνθσ. 
Κατόπιν κα ξεβιδϊςουμε το καπάκι τθσ κικθσ τθσ 
μεμβράνθσ και κα τοποκετιςουμε τθν μεμβράνθ 

μζςα ςτθν κικθ τθσ, όπωσ φαίνεται ςτθν 
παρακάτω εικόνα. 

 
 
 
 

 
 
Αφοφ τοποκετιςουμε τθν μεμβράνθ μζςα ςτθν κικθ 
τθσ, κα πρζπει να τθν πιζςουμε μζχρι να ςταματιςει. 

Θα ακουςτεί ζνασ αμυδρόσ ιχοσ αποπίεςθσ του 
αζρα. Κατόπιν κα βιδϊςουμε το καπάκι και κα 

βιδϊςουμε το ςωλινα παροχισ, όπωσ φαίνεται ςτθν 
διπλανι και τθν παρακάτω εικόνα * 

* Στθν διπλανι φωτογραφία υπάρχει και το 
προςτατευτικό διαφανζσ κάλυμμα τθσ μεμβράνθσ, το 

οποίο κανονικά κα πρζπει να αφαιρεκεί πριν τθν 
τοποκζτθςθ τθσ μεμβράνθσ μζςα ςτθν κικθ. 

 
  

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Η τοποκζτθςθ τθσ μεμβράνθσ ςτθν κικθ τθσ ζχει ολοκλθρωκεί 
 



 

 

Αντικατάςταςη Προφίλτρων – Μεμβράνησ 
 

Τα τρία ανταλλακτικά προφίλτρα 10’’ που βρίςκονται μζςα ςτα 
κάνιςτρα του φίλτρου, όπωσ και το φίλτρο μετεπεξεργαςίασ άνκρακα 

τφπου ςειράσ, κα πρζπει να αντικακίςτανται κάθε 6 μήνεσ λειτουργίασ 
του φίλτρου. 

Η μεμβράνθ Α.Ο. κα πρζπει να αντικακίςταται κάθε 2 χρόνια 
λειτουργίασ του φίλτρου. 

Σε περίπτωςθ που χρθςιμοποιθκεί και φίλτρο εμπλουτιςμοφ 
ιχνοςτοιχείων κα πρζπει να αντικακίςταται κάκε δεφτερθ αλλαγι 

προφίλτρων ι αλλιϊσ μία φορά τον χρόνο. 
 

Πριν τθν αντικατάςταςθ των προφίλτρων, κα πρζπει να ζχουμε κλείςει 
τθν βάνα τροφοδοςίασ νεροφ του φίλτρου και να το ζχουμε αποςυνδζςει από τθν μπρίηα. 
Για το ξεβίδωμα των κάνιςτρων μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τα ειδικά εργαλεία που βρίςκονται μζςα ςτθν 
ςυςκευαςία. 
Κατά τθν αντικατάςταςθ των προφίλτρων, κα πρζπει να ελζγξουμε τισ φλάντηεσ (o-rings) ότι είναι ςωςτά ςτθν 
κζςθ τουσ. 


