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Αληίζηξνθε Όζκωζε ηεζζάξωλ ηαδίωλ γηα 

ελπδξεία κε αληιία Booster (Οηθνινγηθή) 

 
 



WaterWaves 
Δι. Βεληδέινπ 31 – 19009 Ραθήλα – info@waterwaves.gr 

 
 

  ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΤΚΔΤΑΙΑ 
 

           

 

 

 

 

 

 

Μνλάδα Αληίζηξνθεο Όζκσζεο. Πεξηιακβάλεη 
ηα πξνθίιηξα, ζσιήλεο, ζύλδεζκν βξύζεο, ηηο 

δύν ζήθεο ησλ κεκβξαλώλ, όια ηα αλαγθαία 
ξαθόξ ζύλδεζεο, θαζώο θαη αληιία πίεζεο κε 

ηξνθνδνηηθό 24V θαη δηαθόπηε ρακειήο πίεζεο 

Μεκβξάλεο TFC. Οη κεκβξάλεο εζσθιείνληαη ζε 
πξνζηαηεπηηθό  δηαθαλέο θηικ πνπ 

απνξξίπηεηαη πξηλ ηε ρξήζε 

 
 ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΟΜΩΗ (Α/Ο) 

 
 Εγθαζηζηνύκε ηε κεηαιιηθή βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ζεκείν θνληά ζηελ παξνρή 

λεξνύ (νηθηαθή βξύζε). 
 

 Ξεβηδώλνπκε ηελ θεθαιή ηεο ζήθεο ηεο κεκβξάλεο θαη ηνπνζεηνύκε ηε κεκβξάλε  
TFC κέζα ζηε ζήθε ηεο, αθνύ πξώηα απνξξίςνπκε κόλν ην δηάθαλν   
πξνζηαηεπηηθό θηικ πνπ ηελ πεξηέρεη. Η κεκβξάλε εγθαζίζηαηαη ζηε ζήθε κε έλαλ 
θαη κόλν ηξόπν, όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα. Βεβαησλόκαζηε πσο ε κεκβξάλε 
έρεη ηεξκαηίζεη εληειώο κέζα ζηε ζήθε ηεο. Σηε ζπλέρεηα μαλαβηδώλνπκε ηελ 
θεθαιή ηεο ζήθεο (πξνζέρνληαο πσο ε ηζηκνύρα ζηεγαλνπνίεζεο είλαη ζηε ζέζε 
ηεο) θαη ζθίγγνπκε επαξθώο. Αθνινπζνύκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη γηα ηε δεύηεξε 
κεκβξάλε. 

 

 Σπλδένπκε ην ζύλδεζκν παξνρήο λεξνύ πξνο Α/Ο ζηελ νηθηαθή βξύζε. Τν ζεκείν 
βξίζθεηαη ζηνλ ζύλδεζκν Τ ηνπ καύξνπ δηαθόπηε ρακειήο πίεζεο. 
 

 Σπλδένπκε ην ζσιήλα απνρέηεπζεο επάλσ ζην flow restrictor. 
 

 Σπλδένπκε ηελ έμνδν θαζαξνύ λεξνύ ηεο όζκσζεο (άζπξνο δηαθόπηεο shut off) κε 
ην άζπξν ζσιήλα πξνο ην δνρείν απνζήθεπζεο ή ην ελπδξείν. 
 

 Σπλδένπκε ζηελ πξίδα ην ηξνθνδνηηθό ηεο αληιίαο 
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 ΔΝΑΡΞΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΟΜΩΗ  
 

 Αλνίγνπκε ηελ παξνρή θξύνπ λεξνύ ηεο νηθηαθήο βξύζεο πξνο ηελ Α/Ο κε πιήξε 
πίεζε δηθηύνπ. Μελ ρξεζηκνπνηείηε δεζηό λεξό (άλω ηωλ 40 βαζκώλ C°) γηα 
ηελ πδξνδόηεζε ηεο Α/Ο. Η πίεζε ηνπ λεξνύ ζα ελεξγνπνηήζεη ηελ αληιία booster 
κέζσ ηνπ δηαθόπηε ρακειήο πίεζεο. Αληίζηξνθα, όηαλ θιείλνπκε ηελ παξνρή λεξνύ 
πξνο ηελ Α/Ο, ν δηαθόπηεο ρακειήο πίεζεο δηαθόπηεη απηόκαηα ηελ παξνρή 
ξεύκαηνο πξνο ηελ αληιία 

 
 Ειέγρνπκε ην ζύζηεκα γηα πηζαλέο δηαξξνέο. Αλ δηαπηζησζεί δηαξξνή εληνπίδνπκε 

ην αθξηβέο ζεκείν πνπ ζπκβαίλεη θαη ζθίγγνπκε επαξθώο. 
 
 Σηελ πξώηε ιεηηνπξγία κεηά 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. Τν ίδην ηζρύεη θαη ζε θάζε 
αιιαγή πξνθίιηξσλ θαη κεκβξάλεο. 

 
 Από ηελ έμνδν ηνπ ιεπθνύ ζσιήλα, ζπιιέγνπκε ην θαζαξό λεξό όζκσζεο γηα 

ρξήζε ζην ελπδξείν καο. Ίζσο απαηηεζνύλ αξθεηέο ώξεο ιεηηνπξγίαο κέρξηο όηνπ ε 
κεκβξάλε όζκσζεο θζάζεη ζην κέγηζην ηεο παξαγσγηθήο ηεο ηθαλόηεηαο ζε 
θαζαξό λεξό. Η πξαγκαηηθή παξαγωγή θαζαξνύ λεξνύ εμαξηάηαη από ηελ 
πνηόηεηα ηνπ λεξνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο πξνο επεμεξγαζία, ηελ δηαζέζηκε 
πίεζε δηθηύνπ ύδξεπζεο θαη ηε ζεξκνθξαζία λεξνύ. 

 

 Από ηνλ θόθθηλν ζσιήλα εμάγεηαη ην αθάζαξην λεξό πνπ ρξεζηκνπνηεί ε νζκσηηθή 
ιεηηνπξγία. Τν λεξό απηό νδεγείηαη ζηελ απνρέηεπζε ή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 
γηα άιιεο ρξήζεηο όπσο ην πόηηζκα θπηώλ θ.ι.π. 
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 ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ  

 

 

Η αληιία Booster ηξνθνδνηείηαη κε ξεύκα 24V θαη έρεη εγθαηαζηαζεί γείσζε ζην ζύζηεκα 
ώζηε λα παξέρεηαη αζθάιεηα ζην ρξήζηε. Σε θάζε πεξίπησζε: 
 

 Βεβαησζείηε πσο ην ηξνθνδνηηθό ηεο αληιίαο είλαη εθηόο ξεύκαηνο όηαλ εθηεινύληαη 
εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζην ζύζηεκα (αιιαγή πξνθίιηξσλ/κεκβξάλεο) ή όηαλ 
κεηαθηλείηαη ην ζύζηεκα. 

 Σε πεξίπησζε δηαξξνήο λεξνύ απνζπλδέζηε άκεζα ηελ παξνρή ξεύκαηνο ηνπ 
ηξνθνδνηηθνύ ηεο αληιίαο θαη βεβαησζείηε πσο ην ηξνθνδνηηθό, ε αληιία, ν 
δηαθόπηεο ρακειήο πίεζεο θαη ε ζρεηηθή θαισδίσζε είλαη ζηεγλά. Σε πεξίπησζε 
ακθηβνιίαο, κελ επαλαζπλδέζεηε ηελ παξνρή ξεύκαηνο (ην ζύζηεκα είλαη ηθαλό λα 
παξάγεη θαζαξό λεξό όζκσζεο αθόκα θαη όηαλ ε αληιία booster δελ βξίζθεηαη ζε 
ιεηηνπξγία).   

 
 

 
 

 

 ΤΝΣΗΡΗΗ  ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΟΜΩΗ 
 
Τα δηαζηήκαηα ζπληήξεζεο ηεο κνλάδαο αληίζηξνθεο όζκσζεο εμαξηώληαη από ηελ 
πνηόηεηα ηνπ λεξνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο πξνο επεμεξγαζία, θαζώο θαη από ηελ πξαγκαηηθή 
παξαγσγή 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 Σηεξεώλ AIP25  Αλά έμη κήλεο 

Πξνθίιηξν Ελεξγνύ άλζξαθα AIC25  Αλά έμη κήλεο 

Μεκβξάλε TFC  Αλά  2-3 ρξόληα 

 

 
 
Τα παξαπάλσ αλαιώζηκα κπνξείηε λα ηα πξνκεζεπηείηε από όια ηα ζεκεία πώιεζεο 
κνλάδσλ AQUARIOPURE® ζηελ Ειιάδα θαη θπζηθά από ην e-shop ηεο WaterWaves. 
 
 
 
 


