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СИСТЕМА
ОБРАТНА ОСМОЗА

БГ

Обратната осмоза е обръщане на естествения поток 
на осмозата. В системата за пречистване на вода 
целта е да се разреди соленият разтвор и да се отдели 
чистата вода от солите и другите примеси.

Когато естествения процес е обърнат, водата в 
солевия разтвор се изтласква през мембраната в 
обратна посока чрез прилагане на налягане 
(терминът за обратна осмоза). При този процес ние 
сме в състояние да произвеждаме чиста вода чрез 
елиминиране на соли и други примеси.1. ПРЕДСТАВЯНЕ И ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим ви, че се доверихте на нашия продукт. В 
съответствие с усъвършенстваната технология за 
обратна осмоза, този модел е с 5-степенен дизайн, 
предназначен за дълъг живот във всички семейства. 
Тази система се монтира под мивката.

Не са необходими химикали или електричество за 
производството на качествена вода. Оборудването е в 
състояние да елиминира над 95% от всички разтворени 
твърди вещества, +99% от всички органични остатъци, 
+99% от всички бактерии и намалява хлора с до 99%, 
подобрявайки вкуса и качеството на водата. Това 
оборудване премахва вредни елементи, като олово, 
мед, барий, хром, живак, натрий, флуорид, нитрит или 
селен, които могат да присъстват във водата, 
осигурявайки здравословна и чиста вода.

ВАЖНО: ЗАПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО.

2. КАКВО Е ОБРАТНА ОСМОЗА?

Обратната осмоза първоначално е предназначена да 
направи морската вода годна за пиене за флота. 
Идеалена е за всеки, който е на диета с ниско 
съдържание на натрий. Мембраната за обратна осмоза 
има много по-малък размер на порите от бактериите 
или паразитите. Когато работи правилно, ще премахне 
всички микроорганизми от чешмяната вода, 
произвеждайки стерилна вода.

Фигура  2

3. КАЧЕСТВО НА ВОДАТА

При пиенето на вода ще забележите подобрение на 
вкуса на водата. Ще се подобри вкусът на всички 
храни и напитки приготвени с тази вода. Получавате 
полезна и здравословна вода за вашите деца и 
растения.

Тази вода се препоръчва за хора, страдащи от 
хипертония, тъй като това е вода с ниска 
минерализация. Идеалена е за парни ютии. Водата с 
осмоза ще ви помогне да удължите живота на вашите 
уреди.

ОБРАТНА ОСМОЗА

Налягане

Мембрана

Воден поток

Пори на мембраната за

обратна осмоза:
0,0001 микрометра

Вируси: 0,2 - 0,4 микрометра

Бактерии: 0,4 - 1 микрометра

Фигура 1



03

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

4. ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВОДАТА

Водата в околната среда се замърсява все повече от 
отпадъци от битови, селскостопански и промишлени 
източници.

Тези с битов произход (човешки отпадъци, миещи 
или почистващи химикали), са се увеличили поради 
увеличаването на населението в близост до 
традиционни речни корита, в много случаи отиват в 
естествени водоносни хоризонти.

Селскостопански отпадъци, като тор и екскременти, 
химически торове, нитрати, хербициди и пестициди, 
както и промишлени отпадъци се появяват все 
повече и повече в естествените водоносни хоризонти.

Доставчиците филтрират водата и добавят 
химически продукти (например хлор), за да я 
дезинфекцират и по този начин да избегнат 
инфекциозни заболявания като тиф, дифтерия и др.

Поради тази причина водата, която получаваме в 
домовете си, може да съдържа следи от химически 
продукти и остатъци от хлориране, като 
трихалометани, които са много вредни за здравето, в 
допълнение към натрий, калций и други минерали в 
прекомерни количества.

5. ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ
1-ви етап: 5 мк PP седиментен линеен филтър: 
Ефективно отстранява ръжда, пясък, други по-
големи частици и твърди примеси във водата.

2-ри етап: Гранулиран активен въглен GAC: 
Ефективно абсорбира хлор, хумус, дезинфекция, 
странични продукти, миризми, цветове и други 
материали.

3-ти етап: Филтър PP 5 микрометра и блок 
активен въглен CTO:
Ефективно отстранява ръжда, пясък, други по-
големи частици и твърди примеси във водата,
абсорбира хлор, хумус, дезинфекция, странични 
продукти, миризми, цветове и други материали.

4-ти етап: Мембрана за обратна осмоза
Отворът е 0,0001 микрона (0,1 nm),  ефективно 
премахва бактерии, вируси, тежки метали, 
остатъци от пестициди и други вредни вещества 
от водата.

�

�

�

�

Бустерна помпа: Повишава налягането, за да 
създаде стабилна среда за мембраната за обратна 
осмоза.

Превключвател за ниско налягане: За 
предотвратяване на работата на помпата на празен 
ход. Когато налягането на входящата вода е по-
малко от 0,03 MPa или когато входящата вода 
спре, превключвателят за ниско налягане 
автоматично изключва захранването, за да спре 
машината.

Превключвател за високо налягане: Изключва 
помпата и машината, когато резервоарът е пълен 
или достигне зададеното налягане.

Възвратен клапан: контролира посоката на потока.

�

�

�

�

5-ти етап: Пост въглероден филтър T33
Регулира вкуса на водата, поддържа водата 
свежа.

�

БГ

Опция 6-ти етап: Алкален филтър, инфрачервен 
минерализиращ филтър с активен въглен, алкален 
филтър за стерилизация, стерилизиращ филтър.

6. ДРУГИ АКСЕСОАРИ И ФУНКЦИИ

�
�
�
�

�

�
.

*

7. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подходящо водно налягане: 0,05 MPa – 0,35 MPa 
Работно налягане: -< 0,85 MPa 
Температура: 5-38°C
Максимална стойност на TDS във входящата вода:
-<1000ppm
Максимален обем на дневно производство на вода: 
75 GPD, приблизително 284L
Тип защита срещу токов удар: Тип II 
Подходящо качество на водата: Общинска 
чешмяна вода, която отговаря на стандартите 
GB5749-2006



04

БГРЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

8. РАБОТА НА СИСТЕМАТА

Обяснение на процеса при инсталиране на вашето 
оборудване.

Трябва да пуснем водата, като завъртим крана на 
свързващия вентил (0), докато стане успореден на 
тръбата.

Водата преминава през превключвателя за ниско 
налягане (1), което ще позволи на системата за вода да 
се включи. Водата продължава своя път, преминавайки 
през предфилтрите първо през седиментния филтър 
(2), след това през филтрите с въглероден блок (3, 4).

След това стигаме до помпата под налягане (5) (ако е 
модулът с помпа, в противен случай ще премине към 
следващата стъпка), последван от 4-пътния клапан (6) , 
влизащ през позиция IN и излизащ през OUT, който се 
свързва с корпуса на мембраната (7)  чрез капачката с 
резба.

Възвратният клапан (8) се намира в централния изход 
на корпуса на мембраната, който е свързан отново към 
4-пътния клапан (5)  в положение IN, а към изхода 
OUT е свързан към превключвателя за високо налягане 
( 9)  и към TРОЙНИКА връзката на постфилтъра (10)  . 
Той от своя страна е свързан чрез тръба към 
резервоара за съхранение под налягане (11)  на изхода 
на постфилтъра (10)  .

Чистата вода се свързва с тръбата към 
разпределителния кран за обратна осмоза (12). 
Останалият изход на корпуса на мембраната (7) се 
свързва с ограничителния вентил (9) и продължава 
към дренажната съединителна скоба (13), която се 
намира на тръбата за отвеждане на водата към 
канализацията.

ЧАСТИ ОТ СХЕМАТА
1. 0. Свързващ вентил

1. Превключвател за ниско налягане
2. Седиментен филтър
3. Въглероден блок филтър
4. Въглероден блок филтър
5. 4-пътен клапан
6. Корпус на мембраната
7. Възвратен клапан
8. Вентил за ограничаване на потока
9. Превключвател за високо налягане
10. Постфилтър
11. Резервоар
12. Кран за обратна осмоза
13. Дренажна връзка 

1

2 3 4

8 11

10

9

PB

IN OUT

5 656

12

13

7

0

PA
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9. ИНСТАЛАЦИЯ

Препоръчваме професионалисти да инсталират 
машината вместо вас, тъй като трябва да използвате 
бормашини и други електрически инструменти в 
процеса на инсталиране. Ако възнамерявате да я 
инсталирате сами,  следвайте следните стъпки и 
диаграми:

1. Подготовка преди монтажа:

2. Инструкции за правилна инсталация:

Моля, потвърдете мястото, където ще бъде 
монтиран пречиствателят за вода (когато 
инсталирате, зависи от действителните 
обстоятелства).

Подгответе инструментите, необходими за 
инсталиране:
* Регулируем гаечен ключ: 1
* Пробивна машина: 1
* Свредло 6,2 mm – 1 (отвор за канализацията)
* Свредло Ø14 mm: 1 
* Отвертки:  1 
* Ножици: 1
* Гаечен ключ 18-21 мм: 1
* Гаечен ключ 16-21 мм: 1

Уверете се, че имате всички аксесоари за 
свързване, необходими за инсталиране.

Преди монтаж, моля, изключете водата и 
електричеството.

1.

2.

3.

4.

Метод на монтаж на метален маркуч за входяща 
вода и 3-посочна връзка за входяща вода (ако 
диаметърът на металния маркуч е 3/8", 3-
посочната връзка за входяща вода трябва да се 
закупи отделно).

Първо затворете вентила за подаване на вода. 
Развийте металния маркуч. Отстранете 3-
посочната връзка за входяща вода от кутията с 
аксесоари на пречиствателя на вода, завийте 
единия край на 3-посочната връзка за входяща 
вода към изхода на вентила за входяща вода, 
единият край на металния маркуч току-що е 
развит, той трябва да се завинти на 3 - свързваща 
гайка на входа на водата (вижте диаграма 1).

1.

Метод на монтаж на 3-пътна връзка за входяща 
вода и сферичен кран за входяща вода.

Извадете сферичния кран за подаване на вода от 
кутията с аксесоари на пречиствателя за вода, 
увийте единия край на външната резба на 
сферичния кран с подходяща тефлонова лента 
(вижте диаграма 2), след това завийте сферичния 
кран в съответния отвор на 3-посочното 
съединение за входяща вода (вижте диаграма 3). 
Извадете тръбата за вода Ø 9 mm от кутията с 
аксесоари, с ножица отрежете тръбата с 
подходяща дължина, свържете единия край на 
тръбата със сферичния кран за вход за вода (вижте 
диаграма 4), накрая завийте гайката на мястото й.

2.

Вентил за вход на вода

Уплътнение

Уплътнение

3-посочна връзка за входяща вода

Вентил за вход на вода

конектор за маркуч за вода на крана

Гайка

Вентил за вход на вода

Диаграма 1

Диаграма  2

Диаграма 3

Тефлонова лента

3-посочна връзка 
за входяща вода

сферичен кран за 
вход на вода

Водопроводна
връзка

Уплътнение за 3-
посочен вход за вода

9 мм сферичен кран

Монтаж на кран.
На плота, където ще се монтира кранът, пробийте 
отвор с диаметър 14 mm на подходящо място и 
извадете крана от кутията за аксесоари на 
водопречиствателя. Започнете монтажа на крана: 
първо поставете гърлото на резервоара от 
неръждаема стомана върху основното тяло на 
крана (вижте диаграма 4), след това спуснете 
основната част на крана във вече пробития отвор 
и след това поставете дистанционера на дъното на 
кранчето . Завийте фиксиращата гайка в долния 
край на крана, за да фиксирате крана към плота,

3.
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4.

5.

Монтаж на канализационна тръба.

С помощта на свредло Ø6 mm направете малка 
дупка в дренажната тръба на мивката, вземете 
подходяща дължина от 6 mm водопроводна тръба, 
поставете единия край точно вътре в пръстена 
(вижте диаграма 5), поставете уплътнение, където 
6 mm тръба и дренажа свържете тръбата, за да 
предотвратите изтичане, използвайте кабелна 
връзка, за да фиксирате тръбата за отпадни води 
към дренажната тръба. (За пречистватели на вода 
с голям дебит се изисква канализационна скоба, 
поставена в предварително пробития отвор на 
дренажната тръба.)

Монтаж на мембрана за обратна осмоза.

Първо извадете пречиствателя за вода от опаковката, 
отворете външния капак, развийте края на входната 
връзка за вода от капака на мембраната, извадете 
тръбата за подаване на вода и след това използвайте 
ключа за капака на мембраната, за да я развиете. 
Извадете мембраната за обратна осмоза от нейната 
опаковка, поставете края на мембраната с О-пръстена 
в корпуса на мембраната за обратна осмоза (вижте 
диаграма 6) и натиснете навътре, накрая завийте 
капака на корпуса на мембраната и го затегнете. 
Поставете тръбата за подаване на вода в конектора за 
вход за вода на корпуса на мембраната.

Внимание:

Когато инсталирате мембраната за обратна осмоза, 
трябва да обърнете внимание на посоката на 
мембраната.

�

Когато инсталирате мембраната за обратна 
осмоза, първо трябва да се уверите, че единият 
край на мембраната има два о-пръстена.

По време на монтажа се уверете, че сте поставили 
края с о-пръстена в края на корпуса на 
мембраната с връзката за чиста вода, когато е 
инсталиран правилно, е необходима само малко 
сила, за да поставите мембраната за обратна 
осмоза в корпуса на мембраната. Ако срещнете 
твърде голямо съпротивление, не натискайте 
насила мембраната за обратна осмоза в корпуса на 
мембраната, тъй като може да се получи трайна 
повреда на корпуса на мембраната или 
компонентите на мембраната (производителят на 
мембраната не носи отговорност за  компоненти, 
върнати поради повреда по време на монтажа ).

Повреда на корпуса на мембраната и мембранния 
елемент за обратна осмоза, причинена от горните 
причини, не се покрива от гаранцията на 
пречиствателя.

�

�

�

3.  Бележки за инсталиране
При монтиране на водопроводните тръби  пазете от 
прегъване под прав ъгъл.

Ако входящата водна тръба е 9 мм, трябва да се уверите, 
че входящата водна тръба и съединителят имат 30-40 см 
прав участък,  за да избегнете инциденти, причинени от 
огъване на тръбата. 

Ако окабеляването на захранващия кабел трябва да бъде 
 по-дълго, тогава в съответствие с изискванията за 
окабеляване и изолиране,  използвайте пробита тръба 
Ø8 mm.

Когато инсталирате, ако трябва да направите дупка в 
стената, първо трябва да се уверите, че няма 
електричество или вода на мястото, което планирате да 
пробиете.

1.

2.

3.

4.

Диаграма  6

Чиста вода

канализационна вода

Мембрана уплътнителен пръстен мембранно 
покритие

подаване на 
вода

МембранаЧиста вода вътре в
мембраната

О - пръстен

накрая поставете тръбата Ø6 mm с необходимата 
дължина, монтирана във входната връзка за вода, 
поставете гайката и кухата топка, завийте към 
дъното на крана (вижте диаграма 4), ако искате да 
фиксирате крана към стена. (Когато монтирате, не 
забравяйте да затегнете връзките, за да избегнете 
течове).

Диаграма  5

Свързване на входната вода 

Диаграма  4

Основа

Кран от неръждаема
 стомана.

сферичен кран 
за вход на вода

CALIENTE FRÍA

Отвор за
отхвърлена вода

Тръба за чиста вода
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РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА БГ

 Тази машина трябва да бъде свързана към  контакт, 
който има заземителен проводник. В противен 
случай производителят не носи отговорност за 
произшествия.

Тази машина се инсталира с адаптера. Да се пази от 
вода при инсталиране, в противен случай това би 
причинило електрически инцидент.

5.

6.

10. МЕТОДИ ЗА П РОВЕРКА

Уверете се, че свързването е правилно и че имате 
източник на захранване и/или водоснабдяване. След 
това следвайте тези стъпки, за да отстраните 
проблеми с машината:

11. НАЧИН НА УПОТРЕБА
Основните компоненти на този продукт са 
направени от пластмаса, така че когато го 
използвате, винаги трябва да се спазва целостта на 
пречиствателя за вода, за да се осигури безопасна 
употреба.
За да се предотврати микробно замърсяване на 
компонентите на мембраната по време на 
съхранение и транспортиране, пакетът RO 
мембранен елемент съдържа малко количество 
защитен разтвор, докато филтърът с 
постактивиран въглен ще отдели активен въглен 
при първото му използване. Ето защо, през 
първия час на работа на водопречиствателя, не 
отваряйте резервоара за вода. Препоръчва се 
получената вода да се изхвърли, в противен случай 
вкусът на чистата вода може да е необичаен. 
Когато пречиствателят за вода се стартира, 
стойността на TDS на чистата вода може да е 
малко висока, след като поработи известно време, 
стойността на TDS на чистата вода постепенно ще 
намалее, докато се стабилизира.
Когато използвате пречиствателя за вода, 
сферичният кран за вход на вода трябва да е 
отворен и кранът за чиста вода трябва да е 
отворен. Когато не използвате машината, моля, 
затворете крана, превключвателят за високо 
налягане автоматично ще прекъсне подаването на 
вода.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5. Изчакайте, докато машината заработи, затворете 
сферичния кран за входяща вода, след кратко 
време вижте дали е спряла, проверете дали 
превключвателят за ниско налягане изключва 
машината.

Изчакайте известно време, за да се уверите, че 
всичко е правилно, след което пречиствателят на 
вода може да се използва безопасно.

6.

Диаграма 7

Отворете входящия кран за вода, както и 
сферичния кран за входяща вода на пречиствателя, 
включете захранването (вижте диаграма 7), 
затворете сферичния кран на резервоара за 
съхранение, след което автоматично се стартира 
120 секунден процес на прочистване, водата ще 
започне да се оттича през изпускателния отвор.

Изчакайте пречиствателят за вода да работи 
стабилно (около 5-10 секунди), проверете  
връзките, вижте дали има теч от мембраната, 
филтрите и т.н.

Затворете крана за чиста вода и сферичния кран на 
резервоара за съхранение, изчакайте около 30 
секунди, проверете дали остатъчната вода от 
пречиствателя на вода е спряла или не.

Отворете крана с гъша шийка, наблюдавайте дали 
през крана тече чиста вода, ако не тече чиста вода, 
проверете дали налягането на чешмяната вода е 
твърде ниско или дали превключвателят за високо 
налягане работи.

Отворено

Затворено

Сферичен 
кран за вода
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ В СИСТЕМАТА БГ

ПРОБЛЕМ
ТЕЧОВЕ НА ВОДА

МАЛКО 
ПРОИЗВОДСТВО

Контейнерни съдове.

Свързващи фитинги 

Свързващи фитинги: 
Тръбна част:

Дозатор кран:

Резервоарът е пълен:

Резервоарът е празен:

Резервоарът не се пълни:

Резервоарът е доста 
пълен:

Резервоарът е празен:

Резервоарът е празен:

Водата има млечен вид 
на повърхността:

Уплътнението на купата е замърсено, 
неправилно поставено или прищипано.
Липсва тефлон.

Неправилен монтаж
Фитинг с малка резба.

Лошо отрязана или прищипана  тръба.
Нормална височина на дръжката.
За да направите това, отстранете дюзата и бутона.

Ако уплътнението е износено, сменете крана.
Липса на въздух в резервоара. Напомпете 
(между 0,3 kg и 0,5 kg).
Кранът на резервоара е затворен.
Спукана мембрана на резервоара, водата излиза от 
вентила за  въздух.
Сменете резервоара.
Трябва да изчакате между 3 и 5 часа, за да се 
напълни резервоара.
Кранът на резервоара е затворен.
Високо налягане на въздуха в резервоара. 
Проверете (трябва да бъде между 0,3 kg и 0,5 kg).
Замърсени филтри. Подмяна.
Вх. налягане по-малко3 kg/cm˜Инсталирайте помпа.
Лоша мембрана. Подмяна.
Отворете вентила за промиване.
Замърсен СПИРАЩ вентил, има спукана 
мембрана или не работи. Подмяна.
Обратния клапан поставен в корпуса на 
мембраната не работи. Подмяна.
Възможен теч на вода.
Запушени филтри.
Вх. кран към оборудването е затворен или повреден.
Запушена мембрана.
Промяна на минерализацията във водата поради 
насищане или запушване на филтрите. Подмяна.
Въздушна възглавница в общата мрежа или в 
резервоара за осмоза.

ПОЗИЦИЯ РЕШЕНИЕ

Когато кранът се 
отвори, 
подаването спира 
незабавно, 
оставяйки леко 
непрекъснато 
капене.

МАЛКО 
ПРОИЗВОДСТВО

ОБОРУДВАНЕТО 
НЕ ПРОИЗВЕЖДА

ПРОМЯНА НА 
ВКУСА НА ВОДАТА

ЛОШ ВИД 
НА ВОДАТА

Оборудването 
непрекъснато 
отхвърля вода в 
канализацията.
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ГАРАНЦИЯ НА ТЕХНИКАТА БГ

ДАННИ ЗА КЛИЕНТА:

Г-н/Г-жа:
Адрес:
Населено място:
Телефон:
Email:

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА:

Дата на продажбата:
Име на фирмата:
Адрес:
Населено място:
Телефон:
FAX:
Email:

ГАРАНЦИЯ ЗА ОБОРУДВАНЕТО, АДРЕСИРАНА 
КЪМ КРАЙНИЯ КЛИЕНТ:

Всички наши продукти се ползват с двугодишна 
гаранция, както е установено от закона, считано от 
датата на закупуване. Ако бъде извършен ремонт, той 
ще има 3 месеца гаранция, която е независима от 
общата гаранция. За покритието на споменатата 
гаранция трябва да бъде посочена датата на 
закупуване на продукта.

Фирмата се задължава да гарантира частите, чието 
производство е дефектно, стига те да бъдат изпратени 
при нас за преглед в нашите съоръжения за сметка на 
клиента.

За да бъде гаранцията валидна, е необходимо 
дефектната част да бъде придружена от тази  
гаранция, надлежно попълнена и подпечатана от 
продавача. Гаранцията винаги ще бъде предоставена 
в нашите складове.

Във всички случаи нашата отговорност е 
изключително да заменим или поправим дефектните 
материали, без да плащаме компенсации или други 
разходи.

Връщания или материални искове няма да се приемат 
след 15 дни от получаването. В случай на 
договореност в рамките на този период, материалът 
трябва да ни бъде изпратен перфектно опакован и с 
ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПЛАТЕНИ ПЪТНИ 
РАЗХОДИ ДО НАШИТЕ СКЛАДОВЕ.

Подмяната, ремонтът на части или органи, 
причинени от износване, поради нормалната 
употреба на оборудването, като смоли, полифосфати, 
седиментни касети и т.н., както е посочено в 
ръководството за употреба на оборудването.
Повреди, причинени от неправилна употреба на 
устройството и такива, причинени от транспорт. 
Манипулации, модификации или ремонти, 
извършени от трети страни.
Повреди или неизправности, които са следствие от 
лош монтаж, несвързани с техническото обслужване 
или неправилно спазване на инструкциите за монтаж.
Неправилно използване на оборудването или 
условията на работа, които не са посочени от 
производителя.
Използване на неоригинални резервни части на 
фирмата.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА:

“CE” ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ:

Ние декларираме на наша лична отговорност, че 
водопречиствателната система за филтриране на 
питейна вода отговаря на следните стандарти или 
нормативните документи:

“EN-12100-1, EN12100-2, 
EN-55014-1:2000/A1:2001, 
EN-61000-3-2:2000/2001, 

EN61000-3-3:1995/A1:2001, EN1558-2-6”.

И е в съответствие със съществените изисквания на 
директиви: 98/37/CE, 73/23/CEE, 89/336/CEE .

ПЕЧАТ НА ОТОРИЗИРАН ПРОДАВАЧ

    № на
ПОРЪЧКА

КОД НА
ПРОДУКТА

№ на
СЕРИЯТА
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ПРОТОКОЛ ЗА МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕТО БГ

DECLARACIÓN “CE” DE CONFORMIDAD:

Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el 
sistema purificador de agua para la filtración del agua de 
consumo humano se adapta a las normas o                        
documentos normativos:

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, прочетете внимателно това 
ръководство. В случай на съмнение, свържете се със 
службата за техническа помощ (S.A.T.) на вашия 
дистрибутор. Данните, отбелязани с (*), трябва да 
бъдат подпечатани от монтажника и да бъдат 
предадени на фирмата.

СЪОТВЕТСТВИЕ НА СОБСТВЕНИКА НА 
ОБОРУДВАНЕТО:

Клиентът собственик е информиран за поддръжката 
на оборудването и е информиран за това как да се 
свърже със службата за техническа помощ.

Коментари:

ГАРАНЦИЯ ЗА ОБОРУДВАНЕТО, АДРЕСИРАНА 
ДО ДИСТРИБУТОРА:

Компанията ще бъде единствено и изключително 
отговорна за подмяната на части в случай на липса на 
съответствие. Ремонтът на оборудването и свързаните 
с него разходи (труд, транспортни разходи, пътни и 
т.н.) не се поемат от фирмата, тъй като гаранциите на 
производителя и/или дистрибутора са в техните 
съоръжения.

КОМЕНТАРИ:
*Резултат от монтажа и въвеждането в експлоатация:

ДАННИ ПРЕДИ ИНСТАЛИРАНЕТО НА 
ОБОРУДВАНЕТО: 

Произход на водата за пречистване:

Обществена захранваща мрежа. 

Други

oF
ppm

Bar
ppm

ОТОРИЗИРАН ИНСТАЛАТОР:

 № на
ПОРЪЧКА

КОД НА
ПРОДУКТА

№ на
СЕРИЯТА

Промиване на карбонови предфилтри. 

Промиване на карбоновия постфилтър. 

Монтаж на мембраната.

Хигиенизиране по описания протокол. 

Концентрация на хлор в крана след 

промиването:

Проверка на ограничителя на потока. 

Настройка на превключвателя за макс. налягане. 

Преглед на фитингите и оборудването.

Проба под налягане за херметичност.

*TDS  на произведената вода ( от крана на плота):

Има ли предварително пречистване?
Твърдост на входната вода:
TDS ниво на входа:
Вх. налягане на оборудването:
Концентрация на хлор на входа:

КОНТРОЛ НА СТЪПКИТЕ НА 
ИНСТАЛИРАНЕТО:

ppm

Ясно информирайте за употребата, обработката 
и поддръжката, които оборудването изисква, за 
да се гарантира правилната му работа и 
качеството на произведената вода. Като се има 
предвид важността на правилната поддръжка на 
оборудването, за да се гарантира качеството на 
произведената вода, на собственика трябва да 
бъде предложен договор за поддръжка, 
извършвана от обучени техници.

Правилно (оборудването е инсталирано и работи 
правилно. Произведената вода е подходяща за 
приложението).

Други:
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КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ НА СИСТЕМАТА БГ

Монтаж

Поддръжка

Гаранция

Ревизия

Ремонт

Име:

Подпис или печат:

ВНИМАНИЕ ДАТА ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Монтаж

Поддръжка

Гаранция

Ревизия

Ремонт

Име:

Подпис или печат:

Монтаж

Поддръжка

Гаранция

Ревизия

Ремонт

Име:

Подпис или печат:

Монтаж

Поддръжка

Гаранция

Ревизия

Ремонт

Име:

Подпис или печат:

Монтаж

Поддръжка

Гаранция

Ревизия

Ремонт

Име:

Подпис или печат:

НАБЛЮДЕНИЯ:
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КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ НА СИСТЕМАТА БГ

Монтаж

Поддръжка

Гаранция

Ревизия

Ремонт

Име:

Подпис или печат:

ВНИМАНИЕ ДАТА ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Монтаж

Поддръжка

Гаранция

Ревизия

Ремонт

Име:

Подпис или печат:

Монтаж

Поддръжка

Гаранция

Ревизия

Ремонт

Име:

Подпис или печат:

Монтаж

Поддръжка

Гаранция

Ревизия

Ремонт

Име:

Подпис или печат:

Монтаж

Поддръжка

Гаранция

Ревизия

Ремонт

Име:

Подпис или печат:

НАБЛЮДЕНИЯ:
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Reverse osmosis is the reversal of the natural flow of the 
osmosis. In the water purification system, the objective 
is to dilute the salt solution, but separating the pure 
water from the salt and other contaminants.

When the natural flow is reversed, the water in the salt 
solution is forced to pass through the membrane in the 
opposite direction by applying pressure (the term 
reverse osmosis). Through this process, we are able to 
produce pure water by removing salts and other 
contaminants.

3. WATER QUALITY

In the drinking water, you will notice an improvement in 
taste, just as it will be better for your coffee maker, for 
making ice cubes or for making juices. When cooking 
with purified water you will be able to taste the flavor of 
the food better. It will be a healthier water for your 
children and good for your plants. 

This water treatment is recommended for those who 
suffer from hypertension, as it is a water of low minerali-
zation. It is ideal for steam irons. Osmotized water will 
help prolong the life of your appliances.
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USER’S MANUAL

1. PRESENTATION AND INTRODUCTION

We welcome you. Thank you for trusting our product. 
Complying with the advanced reverse osmosis  
technology, this model is a 5-stage design thought for a 
long duration in all families. This system is hidden under 
the sink.

No chemicals or electricity are needed to produce 
quality water. The equipment is able to eliminate over 
95% of total dissolved solids, +99% of all organic 
remains, +99% of all bacteria and reduces up to 99% 
chlorine, improving the taste and quality of water. This 
equipment also eliminates harmful materials such as 
lead, copper, barium, chromium, mercury, sodium, 
radmium, fluoride, nitrite or selenium, which may be 
present in your water, providing pure and healthy water.

IMPORTANT: KEEP THIS MANUAL.

2. WHAT IS REVERSE OSMOSIS?

Reverse osmosis was originally designed to make 
seawater drinkable for the Navy. It is ideal for anyone 
with a low sodium diet. A reverse osmosis membrane 
has a much smaller pore size than a bacterium or  
parasite. When working properly, it will remove all 
microorganisms from tap water producing sterile water.

Figure 2

REVERSE OSMOSIS

Pressure

Membrane

Water flow

Reverse osmosis 
membrane pore:
0,0001 microns

Virus: 0,2 to 0,4 microns

Bacterias: 0,4 to 1 microns

Figure 1

REVERSE
OSMOSIS SYSTEM

EN
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USER’S MANUAL

4. WATER POLLUTION

Environmental water is increasingly polluted by domes-
tic, agricultural and industrial waste.

Domestic wastes (human wastes, washing wastes or 
chemical cleaning products), which have increased 
considerably due to the increase in population centers 
close to traditional channels, in many cases end up in 
natural aquifers.

Residues of agricultural origin, such as slurry and 
excrement, chemical fertilizers, nitrates, herbicides and 
pesticides, as well as industrial residues, appear more 
and more in natural aquifers. 

The water supply companies filter the water and add 
chemicals (e.g. chlorine) to disinfect it and thus prevent 
infectious diseases such as typhus, diphtheria, etc...

For this reason, the water we receive in our homes could 
carry traces of chemicals and residues of chlorination, 
such as trihalomethanes, very harmful to health, in 
addition to sodium, calcium and other minerals in 
excessive amounts.

5. MAIN COMPONENTS

1st stage: inline 5-micron PP filter:
Can effectively remove filter rust, sand, other larger 
particles and solid impurities in water. 

2nd stage: inline GAC filter:
Can effectively adsorb chlorine, humus, disinfection, 
by products, odors, colors, and other materials.

3rd stage: inline CTO filter:
Can further effectively remove filter rust, sand, other 
larger particles and solid impurities in water. 
Can effectively adsorb chlorine, humus, disinfection, 
by products, odors, colors, and other materials.

4th stage: RO membrane:
Aperture is 0.0001 micron (0,1 nm), can effectively 
remove bacteria, viruses, heavy metals, pesticide 
residues, and other harmful substances from the 
water.

5th stage: T33 post carbon filter:
Regulates water taste, keep water fresh.

�

�

�

�

�

Boost pump: Boost pressure to create a stable 
environment for the RO membrane.

Low pressure switch: to prevent pump idling. When 
the inlet water pressure is les than 0.03 MPa or when 
the inlet water stops, the low voltage switch automa-
tically shuts off the power source so the machine 
stops. 

High pressure switch: prevents pump from fully 
turning. When the pressure tank is full or has reached 
the set pressure, power supply is automatically cut 
off to stop the machine. 

Check valve: controls to the Flow direction.

Flow restrictor: control the ratio of pure and waste 
water.

Optional 6th stage post filter: Alkaline filter, infrared 
mineralization activated carbon filter, alkaline                    
sterilization filter, sterilizing filter.

�

�

�

�

�

EN

6. OTHER ACCESSORIES AND FUNCTIONS

Suitable water pressure: 0,05 MPa – 0,35 MPa
Operatin pressure: -< 0,85 MPa
Inlet temperature: 5-38oC
Maximum inlet Water TDS Value: -<1000ppm
Maximum daily water production volume: 75 gallons, 
approximately 284 liters.
Electric shock protection type: Type II
Suitable water quality: Municipal tap water meeting
the GB5749-2006 standards

�
�
�
�
�

�
�

7. TECHNICAL PARAMETERS
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8. SYSTEM’S OPERATION

Explanation of the water process when installing your 
equipment.

We must open the passage of water, turning the knob of 
the connection valve (0) until it is in parallel with the 
tubing.

The water will pass through the low-pressure switch (1), 
which will allow the ignition of the pressure system. The 
water continues through the previous filters, first 
through the sediment filter (2), then through the 
granulated carbon filter (3) and finally through the 
active carbon filter (4).

Then it continues until it reaches the pressure pump (5) 
(in the case of the equipment with pump, otherwise it will 
pass to the next step), followed by the 4-way valve (6), 
entering through the IN position and exiting through 
OUT, which connects with the membrane holder (7) 
through the screw cap.

At the central outlet of the diaphragm holder there is a 
non-return valve (8), which is connected again to the 
4-way valve (6) in the IN position and at the OUT outlet 
it is connected to the high pressure switch (10) and to
the TE connection of the post filter (11). This in turn is
connected via the tubing to the pressurized
accumulation tank (12) at the outlet of the post filter
(11).

The pure water is connected to the tubing up to the 
reverse osmosis dispenser tap (13). The remaining 
output of the membrane cap (7) is connected to the flow 
restriction valve (9) and continues to the drain  
connection clamp (14), which is located in the water 
discharge pipe to the sewer.

PARTS OF THE DIAGRAM

0. Connection valve
1. Low pressure switch
2. Sediment filter
3. Active carbon filter
4. Carbon block filter
5. Pressure pump
6. 4-way valve
7. Membrane holder
8. Non-return valve
9. Flow Restriction Valve
10. High pressure switch
11. Post filter
12. Accumulation tank
13. Reverse osmosis tap
14. Drain connection

1
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9. INSTALLATION

This company recommends that professionals install 
the machine for you, because you must use drills and 
other power tools in the installation process. If you’re 
installing it yourself, please refer to the following steps 
and diagrams:

1. Pre-installation preparations:

2. Instructions for proper installation

Confirm the location the water purifier will be installed 
(when installing, it should depend on the actual 
circumstances).

Confirm the various tools required for installation:

     � Adjustable spanner: 1
     � Drill: 1
     � 6.2mm drill bit – 1 (waste water hole)
     � Hole saw, Ø14mm: 1 (high-speed Steel or
       marble hole saw).
     � Philips and falthead screwdrivers: 1 of each
     � Scissors: 1 pair
     � 18-21mm wrench: 1 
     � 16-21mm wrench: 1
     � Needle nose pilers: 1

Confirm that you’ve all the connectivity accessories 
required for installation.

Prior to installation turn off the water and electricity.

1.

2.

3.

4.

Inlet water metal hose and 3-way inlet water joint 
installation method (if the metal hose diameter is 
3/8” the 3-way inlet water joint must be purchased 
separately).

First closet he inlet water valve. Unscrew from the 
metal hose. Remove the 3-way inlet water joint from 
the water purifier accessories box, thread one end of 
the inlet water 3-way joint into the inlet water valve 
outlet, one end of the newly unscrewed metal hose 
should be screwed into the 3-way inlet water joint 
screw nut (see diagram 1).

1.

3-way inlet water joint and inlet water ball valve
installation method.

Take out the inlet water ball valve from the water 
purifier accessories box, wrap one end of the ball 
valve external threads will the appropiate Teflon sape 
(see diagram 2), if you have silica gel, spread a Little 
on and then screw the ball valve into the correspon-
ding hole of the 3-way inlet water joint (see diagram 
3). Take out the Ø 9mm water pipe from the 
accessories box, using scissors cut a suitable length 
of pipe, connect one end of the pipe with the inlet 
water ball valve (see diagram 4), finally screw the nut 
in place.

2.

Gooseneck faucet installation.

In the counter where the faucet is to be installed drill a 
Ø14mm hole in an appropiate position, then take out 
the faucet from the water purifier accesory box. Start 
faucet installation: first put the stainless tank neck on 
the faucet main body (see diagram 4), then lower the 
main part of the faucet into the already drilled hole, 
and then put the spacer on the lower part of the 
faucet. Screw the fixed nut into the bottom end of the 
faucet to fix the faucet to the counter, finally put the 
appropiate length of Ø6mm pipe into the water inlet 
connection, put on the nut and hollow ball, screw to 
the bottom of the faucet (see diagram 4), If you want 
to fix the faucet to the wall, please use the faucet 
hanging piece. (When installing be sure to tighten the 
joints to prevent leakage).

3.

Inlet water valve

Washer

Washer
3-way inlet water joint

Inlet water valve

Faucet water hose
connector

Screw nut

Inlet water valve

Diagram 1

Diagram 2

Diagram 3

Diagram 5Diagram 4

Teflon tape

3-way inlet
water joint

Inlet water
ball valve

Water pipe
connection

Inlet
water
3-way
Joint

9mm Ball Valve

Inlet Water Connection

Main Part
of Faucet

Stainless Steel Faucet

Inlet Water Ball Valve HOT COLD

Waste water
hole

Pure water pipe
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Waste water pipe installation.

Using a Ø6mm drill punch a small hole into the sink 
drain pipe, take a suitable length of the 6mm water 
pipe, lay one end just inside the hoel (see diagram 5), 
put some silica gel where the 6mm pipe and the drain 
pipe connect to prevent leakage, use a cable tie to fix 
the waste water pipe to the drain pipe. (for large Flow 
water purifiers you need waste water clip inserted 
into the already drilled drain pipe hole).

RO Membrane installation.

First take the water purifier out from the packaging, 
open the water purifier outer cover, unscrew the 
membrane Shell cover inlet water connection end, 
take out he inlet water pipe, then use the membrane 
Shell wrench to unscrew the membrane Shell cover. 
Take the RO membrane from its packaging, putt he 
end of the membrane with the O-ring into the reverse 
osmosis membrane Shell (see diagram 6) and push it 
in, finally screw the membrane Shell cover back on, 
and use the membrane Shell wrench to tighten the 
membrane Shell cover, put the inlet water pipe into 
the membrane Shell inlet water connector and scre in 
the nut, then putt he membrane Shell card into the 
large single clip and put the water purifier cover back 
on.

4.

5.

   Warning:

When installing the RO membrane, you should pay 
attention to the direction of the membrane

When installing the RO membrane, you should first 
make sure that one end of the membrane has two 
O-ring.

When installing, be sure top ut the end with the
O-ring into the end of the membrane Shell with the
pure water connection, when installing correctly you
only need a Little forcé top ut the reverse osmosis
membrane into the membrane Shell. If you encounter 
too much resistance, please do not forcé the reverse 
osmosis membrane into the membrane Shell, doing
so may cause permanent damage to the membrane
Shell or membrane components (the membrane
manufacturer does not asume responsability for
returnet components due to damage during
installation).

Damage to the membrane Shell and reverse osmosis 
membrane element caused as a result of the above 
reasons is not covered under the water purifier 
warranty.

�

�

�

�

3. Installation notes

When installing the water pipes, cannot install a drain 
stopper, in addition, for the water pipe bottom 
connector, the screw nut should have no wire teeth 
exposed.

If the inlet water pipe is 9 mm, should ensure that the 
inlet water tube and connector have 30-40 cm of 
straight piping to avoid burst pipe accidents caused 
by bending in the pipe.

If the power cord wiring needs to be longer, then 
according to the wiring requirements use a Ø8mm 
pinched tube to wrap around the connection, then on 
the outside wrap around insulating electrical tape, do 
not place it on the floor, it should be suspended in the 
aire or in another place away from the ground.

When installing, if you need to make a hole in the wall, 
you should first make sure that there are no electricity 
or water lines in the location you plan to drill.

This machine must be connected to the safety 
socket that has the earth wire. Otherwise the 
manufactory should not be responsible for any 
accident.

This machine is installed with the adaptor, it must not 
touch in much water when installing, otherwise it 
would cause the electrical accident.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Diagram 6

Pure water

Waste water

Membrane shell Sealing ring Membrane shell cover

Inlet water

RO membranePure water inside
membrane shell

O-ring
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10. ADJUSTMENT METHODS

After confirming that the water route connections are 
correct, confirm that you have a power supply and/or 
water supply. Then follow these steps to troubleshoot 
the machine:

11. USAGE METHODS

The major components of this producto are plastic, 
then the using the producto always observe the 
integrity of the water purifier to ensure safe use.

1.

Open the tap water inlet valve as well as the water 
purifier inlet water ball valve, plug in the power source 
(see diagram 7), close the storage tank ball valve, 
then automatically start a 120 second slufhing 
process, water will start to drain through the dischar-
ge outlet.

Wait for the water purifier to opérate stably (about 
5-10 seconds), check eack connection to make sure 
it is secure, see if there is any leakage from the 
membrane Shell, filters, etc.

Close the pure water gooseneck faucet and storage 
tank ball valve, wait approximately 30 seconds, 
check wether or not the water purifier waste water 
has stopped.

Open the gooseneck faucet, observe wether pure 
water is flowing through the faucet, if no pure water is 
flowing, check wether the tap water pressure is too 
low or wether the high pressure switch cannot be 
reset.

Wait until the machine is operating, closet he inlet 
water ball valve, after a short time observe whether it 
has stopped operating, is it has stopped operating, 
check the wether the low-voltage switch can be 
reset. 

Wait some time to make sure everything is correct, 
then the water purifier can be used safely.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

In order to prevent microbial contamination of 
membrane components during storage and 
transportation the reverse osmosis membrane 
element package contains a small amount of protec-
tive solution while the post-activated carbon filter will 
emit activated carbon poder the first time it is used. 
So for the first hour the water purifier is operated, do 
not open the water storage tank. It is recommended 
that the water produced is thrown out, otherwise the 
pure water taste may be unusual.

When you start operating the water purifier the pure 
water TDS value may be a Little high, after running for 
some time the TDS value for pure water will gradually 
decrease until it is stable.

When you are using the water purifier, the inlet water 
ball valve should be opened and the pure water 
faucet needs to be turne don. When you are not using 
water turn off the water faucet, the high pressure 
switch will automatically cut off the water supply.

2.

3.

4.

Diagram 7

Open

Closed

Inlet water
ball valve
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PROBLEM
WATER LEAKS

SCANT
PRODUCTION

Filter housing
Connection fitting tubes; 
Part of the thread:

Connection fitting tubes; 
Part of the tube:

Dispensing tap:

The collector tank is full:

The collector tank is empty:

The collector tank does not
fill up:

The collector tank is
overflowing:

The collector tank is empty:

The collector tank is empty:

The water has a milky
appearance on the surface

The o-ring is dirty, misplace or pinched.
Teflon missing.

Badly installed bicono.
Badly threaded tube fittings.
Badly cut or pinched tube.
Regular handle height.
Remove the nozzle and the button.
In case of wear of the tap replace it.
Lack of air in the collector tank. Restock (between 0.3 kg
and 0.5 kg).
The tank tap is closed.
Punctured collector tank membrane. Water comes out of
the air inlet valve.
Change collector tank.
You must wait between 3 and 5 hours for the collector
tank to be full.
The collector tank inlet valve is closed.
Excessive amount of air in the collector tank. Check the
pressure (between 0.3 kg and 0.5 kg).
Dirty filters. Replace.
The inlet pressure is less than 3 kg/cm2. Install a pump.
Membrane in poor condition. Replace.
The flushing valve is open.
SHUTT OFF valve is dirty, has a torn membrane or does
not work. Replace.
The non return elbow located in the membrane container
does not work. Replace.
Possible water leakage.
Clogged filters.
Clogged, broken or closed inlet tap of the equipment.
Blocked membrane.
Change of mineralization in water due to saturation or
clogging of filters or membrane (replace the membrane).
Accumulated airbags in the general network of the
accumnulation or in the osmosis equipment.

POSITION SOLUTION

When the tap is 
opened, the supply 
immediately 
ceases, leaving a 
slight continuous 
drip.

SCANT
PRODUCTION

THE EQUIPMENT
DOESN’T PRODUCE

WATER FLAVOUR
CHANGES
WRONG WATER
ASPECT

The equipment is 
continuously 
rejecting water in 
the drain.
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CLIENT DATA:

Mr/Mrs:
Address:
PC and City:
Telephone:
Email:

VENDOR INFORMATION:

Date of sale of the equipment:
Registered name:
Address:
PC and City:
Telephone:
FAX:
Email:

EQUIPMENT WARRANTY ADDRESSED TO THE 
END USER:

All our products have a two-year warranty as                      
established by law starting with the purchase thereof. In 
case any repairs are made it will have a 3-month    
warranty, independent of the general warranty. For the 
coverage of said warranty the end user must provide the 
acquisition date of the product.

The company is committed to warrant faulty parts, as 
long as they are not sent for examination in our facilities 
on behalf part needs to be accompanied by this    
warranty (duly filled in and sealed by the vendor). The 
warranty will always be handed in our stores.

In all cases, we take responsibility exclusively for the 
replacement or repairing of faulty materials. We do not 
pay compensations or other expenses.

No return or material claims will be accepted after 15 
days of receipt. In case of agreement within this period, 
the material must be sent to us perfectly packed and 
ADDRESSED TO OUR STORES WITH PREPAID 
SHIPPING.

THE WARRANTY DOES NOT COVER:

Replacement, repair of parts or organs caused by 
wear, due to the regular use of the equipment, such as 
resins, polyphosphates, sediment cartridges, etc... as

1.

indicated in the user manual.
Damages caused by the misuse of the equipment 
and those caused by transport.
Tampering, modifications or repairs made by third 
parties.
Faults or malfunctions that are the result of improper 
installation, outside technical service, or if the    
assembly instructions have not been followed 
correctly.
Inappropriate use of the equipment or not following 
the working conditions indicated by the manufacturer.
The use of non-original spare parts.

2.

3.

4.

5.

6.

“CE” DECLARATION OF CONFORMITY:

We declare under our sole responsibility that the water 
purification system for water filtration for human 
consumption is adapted to standards or normative 
documents:

“EN-12100-1, EN12100-2, 
EN-55014-1:2000/A1:2001, 
EN-61000-3-2:2000/2001, 

EN61000-3-3:1995/A1:2001, EN1558-2-6”.

and conforms to the essential requirements of the 
Directives: 98/37/CE, 73/23/CEE, 89/336/CEE.

AUTHORIZED VENDOR’S SEAL

ORDER
NUMBER

PRODUCT
CODE

SERIAL
NUMBER
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NOTICE: Read this manual carefully. If you have any 
questions, please contact the technical support service 
(S.A.T.) of your distributor. The data marked with (*) 
must be stamped by the installer and transcribed to the 
company.

CONFORMITY OF THE EQUIPMENT OWNER

The owner has been informed of the equipment   
maintenance and about the way to contact technical 
assistance service.

Comments:

Given the importance of proper maintenance of the 
equipment that has to warrant the quality of the 
produced water, the owner must be offered a               
maintenance contract made by qualified technicians.

EQUIPMENT WARRANTY ADDRESSED TO 
DISTRIBUTOR:

The company will be in charge only and exclusively of 
the replacement of the parts in case of lack of                
conformity. The repair of the equipment and the      
expenses that it entails (labor, shipping cost, travel, etc). 
will not be paid by the selling company, since the 
manufacturer’s and/or distributor’s warranty are given in 
its facilities.

COMMENTS:
*Result of the installation and start up:

DATA PRIOR TO THE INSTALLATION OF THE 
EQUIPMENT:

Origin of water to be treated:

          Public supply network.
          Other:

Is the inlet water treated?
Hardness of the inlet water:
TDS level of the inlet water:
Inlet pressure of the equipment:
Inlet chlorine concentration:

oF
ppm

Bar
ppm

AUTHORIZED INSTALLER:

ORDER
NUMBER

PRODUCT
CODE

SERIAL
NUMBER

Wash carbon prefilters.

Wash carbon postfilters.

Membrane assembly.

Hygienization according to the described protocol.

Tap chlorine concentration after rinsing.

Flow restrictor check.

High pressure switch tare.

Revision and couplings.

Watertight integrity of the pressurized system.

*TDS of the produced water (countertop tap):

CONTROL OF INSTALLATION STEPS:

ppm

Clearly inform about the use, handling and          
maintenance the equipment requires to warranty its 
proper functioning and the quality of the produced 
water.

Correct (equipment is installed and works correctly. 
Adequate produced water).

Other:
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Installation

Maintenance

Warranty

Revision

Repair

Name:

Signature or seal:

CONTROL AND MONITORING OF THE SYSTEM EN

REASON DATE TECHNICIAN’S INFO

Installation

Maintenance

Warranty

Revision

Repair

Name:

Signature or seal:

Installation

Maintenance

Warranty

Revision

Repair

Name:

Signature or seal:

Installation

Maintenance

Warranty

Revision

Repair

Name:

Signature or seal:

Installation

Maintenance

Warranty

Revision

Repair

Name:

Signature or seal:

OBSERVATIONS:
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Installation

Maintenance

Warranty

Revision

Repair

Name:

Signature or seal:

CONTROL AND MONITORING OF THE SYSTEM EN

REASON DATE TECHNICIAN’S INFO

Installation

Maintenance

Warranty

Revision

Repair

Name:

Signature or seal:

Installation

Maintenance

Warranty

Revision

Repair

Name:

Signature or seal:

Installation

Maintenance

Warranty

Revision

Repair

Name:

Signature or seal:

Installation

Maintenance

Warranty

Revision

Repair

Name:

Signature or seal:

OBSERVATIONS:
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