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1. Wskazówki bezpieczeñstwa

Odwrócona osmoza polega na separacji cz¹steczek wody od innych 
rozpuszczonych w niej zwi¹zków za pomoc¹ membrany 
pó³przepuszczalnej – jest to proces odwrotny do naturalnego 
procesu osmozy zachodz¹cego we wszystkich ¿ywych komórkach. 
Membrana zatrzymuje 96% - 99% rozpuszczonych w wodzie 
zanieczyszczeñ organicznych i nieorga-nicznych, bakterii oraz 
ró¿nych wirusów. Pó³przepuszczalna membrana osmotyczna 
sk³ada siê z wielu warstw nawiniêtych na perforowany trzpieñ 
umieszczony wewn¹trz membrany. Zanieczyszczona woda 
wt³aczana jest pod ciœnieniem na powierzchniê membrany, gdzie 
cz¹stki wody przenikaj¹ przez mikroskopijne pory membrany. 
Zanieczyszczenia zostaj¹ wydzielone i odrzucone do odp³ywu.

Przekrój membrany typu TFC

2. Technologia filtracji metod¹ odwróconej osmozy

UWAGA! Systemu nie nale¿y stosowaæ do wody ska¿onej biologicznie oraz nieznanego pochodzenia. 
Urz¹dzenie powinno byæ instalowane wy³¹cznie przez przeszkolonych serwisantów hydraulicznych. Nale¿y u¿ywaæ tylko i wy³¹cznie 
oryginalnych czêœci zamiennych, elementów filtracyjnych i akcesoriów marki
Przestrzeganie instrukcji jest warunkiem:
 - bezawaryjnej eksploatacji,
 - realizacji roszczeñ z tytu³u wadliwej pracy.

®
 Aquafilter .

1) Przed przyst¹pieniem do instalacji systemu nale¿y najpierw przeczytaæ instrukcjê monta¿u.
2) Sprawdziæ czy w opakowaniu znajduj¹ siê wszystkie elementy potrzebne do instalacji (patrz punkt 6. - zawartoœæ opakowania).
3) Nale¿y pamiêtaæ o tym, aby po zainstalowaniu systemu, a tak¿e po ka¿dej wymianie wk³adów, membrany osmotycznej, 

a tak¿e w przypadku d³u¿szego nieu¿ywania systemu (np. podczas wyjazdu) przeprowadziæ proces p³ukania (patrz punkt 12.), nastêpnie 
pozostawiæ system na 5-6 godzin w celu aktywacji œrodowiska filtruj¹cego.

4) Przed wypiêciem wê¿yka nale¿y najpierw wyj¹æ klips zabezpieczaj¹cy szybkoz³¹czkê, a nastêpnie symetrycznie docisn¹æ jej ko³nierz.
5) Podczas odpinania i instalowania wê¿yków nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na to, aby ich nie za³amaæ (prawid³owo zamontowany wê¿yk 

zag³êbia siê na ok. 1,5 cm w szybkoz³¹czce).
6) Podczas odpinania lub instalacji wê¿yków nie nale¿y zmieniaæ po³o¿enia kszta³tek wkrêconych w obudowê membrany osmotycznej.
7) Po zainstalowaniu wê¿yka w szybkoz³¹czce nale¿y zabezpieczyæ miejsce po³¹czenia klipsem.
8) Do uszczelniania gwintów wykonanych z tworzywa sztucznego nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie taœmy teflonowej. Do uszczelniania nie mo¿na 

u¿ywaæ paku³.
9) Do mycia korpusu nie nale¿y stosowaæ agresywnych œrodków czyszcz¹cych. Przed w³o¿eniem membrany nale¿y dok³adnie wyp³ukaæ 

korpus.
10) Podczas instalacji nowego wk³adu liniowego w systemie nale¿y pamiêtaæ o kierunku przep³ywu wody (o prawid³owym kierunku przep³ywu 

wody informuje strza³ka umieszczona na naklejce ka¿dego z wk³adów liniowych).
11) Przed i po wymianie wk³adów lub membrany osmotycznej nale¿y dok³adnie umyæ rêce.
12) Membranê osmotyczn¹ nale¿y wyj¹æ z opakowania na chwilê przed instalacj¹ w obudowie membrany.
13) W przypadku nieszczelnoœci, nale¿y natychmiast od³¹czyæ system od Ÿród³a zasilania wody.
14) Ogranicznik przep³ywu nale¿y poddawaæ procesowi czyszczenia raz na 12 miesiêcy.
15) Woda poddana filtracji osmotycznej musi spe³niaæ odpowiednie warunki (patrz punkt 4.).
16) W przypadku nie u¿ywania systemu, nale¿y zamkn¹æ zawory BV250W-JG oraz zawór SEWBV1414.
17) Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek szkody wynik³e z u¿ytkowania systemu w celach innych ni¿ filtrowanie wody.
18) Producent nie ponosi odpowiedzialnoúci za bùædy w druku.
19) Zastrzegamy sobie prawo do jakichkolwiek zmian lub uzupeùnieñ udostæpnionych informacji technicznych bez dokonania 

wczeúniejszej zapowiedzi.

Nale¿y u¿ywaæ tylko i wy³¹cznie oryginalnych wk³adów i membran filtracyjnych marki Aquafilter. W przypadku stosowania elementów innej 
marki producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za niepoprawne dzia³anie systemu oraz za jakiekolwiek z tym zwi¹zane szkody. 

WEJŒCIE WODY

WARSTWA PRZEPUSZCZALNA

USZCZELKA

PERFOROWANY TRZPIEÑ

WYJŒCIE WODY
OCZYSZCZONEJ

ODRZUT ZEWNÊTRZNA OS£ONA

O OTemp. pracy..............................................................................................................................................................................od 2 C do 45 C
Ciœnienie pracy............................................................................................................................................................................2,8 bar - 6 bar
Wydajnoœæ*............................................................................................................................280 l / doba (dotyczy membrany TFC-7F5F)
Przy³¹cze wodne........................................................................................................................................................................................1/2”

3. Parametry techniczne systemu

* wydajnoœæ nominalna

Odczyn wody..................................................................................................................................................................................2 pH - 11 pH
3

Ìaks. twardoœæ ogólna...........................................................................................................................................................400 ppm  (mg / l)
Maks. zasadowoœæ...............................................................................................................................................................................8 mval/l

3Zawartoœæ ¿elaza i manganu...............................................................................................................................................< 0.05 ppm  (mg / l)
1Maks. index SDI ......................................................................................................................................................................................SDI 5

2 3Maks. zasolenie wody TDS ..................................................................................................................................................2000 ppm  (mg / l)

1 SDI - (Sild Density Index) wspóùczynnik majàcy decydujàcy wpùyw przy projektowaniu systemu odwróconej osmozy. Wyraýa on zdolnoúã   
   wody do zanieczyszczania membran. Jego wartoúã powinna byã < 5.
2  TDS - (Total Disolved Solids) stopieñ zasolenia wody. 
3 ppm - jedna czêœæ na milion.

* dystrybutor nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody wynikaj¹ce z u¿ytkowania systemu przy parametrach wody zasilaj¹cej nie spe³niaj¹cych 
powy¿szych wymogów.

4. Parametry, które musi spe³niaæ woda doprowadzana do systemów RO*
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5. Schemat przep³ywu wody
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6. Zawartoœæ opakowania

Akwarystyczny system 
Odwróconej Osmozy  

RX-AFRO3-AQ

Klucz do 
obudowy membrany

FXWR

Klucz do szyboz³¹czek
AQCWW-W

Taœma 
teflonowa
 TAS0004

Chromowane 
przy³¹cze z uszczelk¹

FT06
(1/2” GZ x 1/2” GW x 1/4” GW) 

Instrukcja 
monta¿u
XI-RO

2 x Zawór*
BV250W-JG

Wê¿yk 2 x klips monta¿owy 
C2500W

Obejma odp³ywa
SC500B14

Zawór 
odcinaj¹cy 

SEWBV1414

7. Sposób podlaczania wezyków do szybkozlaczek typu JG (John Guest) i QC (Quick connector)

Od³¹czenie wê¿yka:
1) Zdj¹æ klips zabezpieczaj¹cy z szybkoz³¹czki (je¿eli wystêpuje) (rys. 1).
2) Docisn¹æ symetrycznie ko³nierz szybkoz³¹czki (rys. 2).
3) Wyci¹gn¹æ wê¿yk (rys. 3).
Pod³¹czenie wê¿yka:
1) Wepchn¹æ wê¿yk w szybko³¹czkê (prawid³owo zamontowany wê¿yk zag³êbia siê na 1,5 cm w szybkoz³¹czce) (rys. 4).
2) Za³o¿yæ klips zabezpieczaj¹cy (je¿eli wystêpuje) (rys. 5).

Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4 Rys. 5

7.1. Sposób wymontowywania i instalowania z³¹czki we wk³adzie (nowy wk³ady z wkrêcanym kolankiem)

Wymontowanie z³¹czki z wk³adu:
1) Zdj¹æ klips zabezpieczaj¹cy z szybkoz³¹czki (Rys. 1).
2) Docisn¹æ symetrycznie ko³nierz szybkoz³¹czki i wyci¹gn¹æ wê¿yk (Rys. 2).
3) Wykrêciæ z³¹czki proste ze starego wk³adu (na wejœciu i wyjœciu wody). (Rys. 3).
4) Zdj¹æ z gwintu z³¹czki star¹ taœmê teflonow¹ (Rys. 4).
5) Na gwint z³¹czki nawin¹æ kilkanaœcie warstw taœmy teflonowej. Taœmê nale¿y nawijaæ w kierunku odwrotny do kierunku 
    wkrêcanej z³¹czki(Rys. 5).

Zamontowanie z³¹czki we wk³adzie:
1) Wkrêciæ kolanko do nowego wk³adu. Uwaga podczas wkrêcania kolanka, nie cofaæ kolanka. Cofniêcie wkrêcanego elementu 
    mo¿e doprowadziæ do rozszczelnienia po³¹czenia oraz wycieku wody (Rys. 6).

Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3

Rys. 4 Rys. 5 Rys. 6

* system powinien byæ wyposa¿ony w zawory zamykaj¹ce wodê (zawór montowany na wejœciu wody do kanalizacji, 
   zawór montowany na wyjœciu wody czystej), nie zamontowanie zaworów skróci ¿ywotnoœæ membrany Odwróconej Osmozy.
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Posmarowaæ oringi wazelin¹ kosmetyczn¹ bia³¹, nastêpnie 
Silnie skrêciæ obudowê membrany osmotycznej.
Uwaga! Podczas skrêcania elementów nale¿y zachowaæ 
szczególn¹ ostro¿noœæ, aby nie uszkodziæ uszczelek.

W³o¿yæ membranê osmotyczn¹ do wnêtrza obudowy 
(membranê nale¿y wk³adaæ króæcem z dwoma oringami                   
w kierunku dna obudowy).
Uwaga! Nale¿y sprawdziæ, czy na membranie znajduje siê 
ko³nierz uszczelniaj¹cy. 

Wypi¹æ wê¿yk od kolanka wejœciowego obudowy membrany 
osmotycznej .  UWAGA! Wczeœniej  wypi¹æ kl ips 
zabezpieczaj¹cy szybkoz³¹czkê.

UWAGA! Po zamontowaniu membran nale¿y sprawdziæ 
poprawnoœæ po³¹czeñ, a tak¿e czy wszystkie po³¹czenia 
szybkoz³¹czek zabezpieczone klipsami.

1

8. Przygotowanie systemu do instalacji - instalacja membrany RO

Pod³¹czyæ wê¿yk od kolanka wejœciowego obudowy membrany 
osmotycznej. UWAGA! Zabezpieczyæ po³¹czenie klipsem.

5

Rozkrêciæ obudowê membrany osmotycznej.

2

3 4
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9. Instalacja

Na gwint zaworu odcinaj¹cego SEWBV1414 nawin¹æ 
kilkanaœcie warstw taœmy teflonowej TAS0003.

Odkrêciæ od zaworu (przy³¹cza) elastyczny w¹¿.
Uwaga! Pomiêdzy zaworem a wê¿ykiem znajduje siê 
gumowa uszczelka - nie zgub jej.

2

4

Nakrêciæ chromowane przy³¹cze na rurê w pozycji, która pozwoli 
na ³atwe wkrêcenie zaworu SEWBV1414 oraz pozwoli na jego 
swobodne otwieranie i zamykanie.
Uwaga! Nale¿y pamiêtaæ o umieszczeniu uszczelek              
w odpowiednich miejscach po³¹czeñ.

Zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy na rurze doprowadzaj¹cej zimn¹ 
wodê.

1

3

Uwaga! Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenia mechaniczne powsta³e w wyniku b³êdów monta¿owych oraz 
eksploatacyjnych, a tak¿e za u¿ywanie systemu niezgodnie z jego przeznaczeniem. System nale¿y instalowaæ  w pomieszczeniach, 

Októrych temperatura przekracza 2 C. 

6

Nasun¹æ nakrêtkê na wê¿yk, który nale¿y po³¹czyæ                      
z zaworem SEWBV1414, a nastêpnie wsun¹æ wê¿yk do koñca i 
dokrêæ nakrêtkê.

Wkrêciæ zawór SEWBV1414 do chromowanego przy³¹cza FT06.

5
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Drugi koniec wê¿yka pod³¹czyæ do wk³adu liniowego na wejœciu 
wody do systemu. UWAGA! Przed instalacj¹ wê¿yka zdj¹æ 
klips zabezpieczaj¹cy szybkoz³¹czkê.
Podczas instalacji wê¿yka zachowaæ szczególn¹ 
ostro¿noœæ aby nie za³amaæ wê¿yka.

Na gwint zaworu kulowego SEWBV1414 nawin¹æ kilkanaœcie 
warstw taœmy teflonowej.

Nakrêciæ chromowane przy³¹cze FT07 (brak w zestawie) na 
rurê doprowadzaj¹c¹ zimn¹ wodê w pozycji, która pozwoli na 
³atwe wkrêcenie zaworu SEWBV1414 oraz u³atwi jego 
swobodne otwieranie i zamykanie.
Uwaga! Nale¿y pamiêtaæ o umieszczeniu uszczelek                       
w odpowiednich miejscach po³¹czeñ.

43

Odkrêciæ bateriê od œciany. Zakrêciæ zawór doprowadzaj¹cy wodê. 

1 2

9.1. Instalacja systemu do baterii naœciennej - Opcja

Uwaga! Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenia mechaniczne powsta³e w wyniku b³êdów monta¿owych oraz 
eksploatacyjnych, a tak¿e za u¿ywanie systemu niezgodnie z jego przeznaczeniem. System nale¿y instalowaæ w pomieszczeniach, 

Októrych temperatura przekracza 2 C.

77
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Nakrêciæ chromowane przy³¹cze FT02 (brak w zestawie) n              
a rurê doprowadzaj¹c¹ gor¹c¹ wodê.
Uwaga! Nale¿y pamiêtaæ o umieszczeniu uszczelek              
w odpowiednich miejscach po³¹czeñ.

Do zamontowanych z³¹czek dokrêciæ bateriê.

87

Drugi koniec wê¿yka pod³¹czyæ do wk³adu liniowego na 
wejœciu wody do systemu. UWAGA! Przed instalacj¹ 
wê¿yka zdj¹æ klips zabezpieczaj¹cy szybkoz³¹czkê.
Podczas instalacji wê¿yka zachowaæ szczególn¹ 
ostro¿noœæ aby nie za³amaæ wê¿yka.

5 6

Wkrêciæ zawór SEWBV1414 do chromowanego przy³¹cza 
FT07 (brak w zestawie).

Nasun¹æ nakrêtkê na wê¿yk, a nastêpnie po³¹czyæ go z zaworem 
SEWBV1414 wsuwaj¹c do koñca i dokrêcaj¹c nakrêtkê.

9
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Uzywajac punktaka i mlotka nalezy zaznaczyc miejsce wiercenia 
na rurze odplywowej, zachowujac ostroznosc, aby nie uszkodzic 
rury.
Uwaga! Wyboru miejsca wiercenia dokonac w sposób               
nie utrudniajacy pózniejszego dostepu do polaczenia.

Za³o¿yæ obejme SC500B14 na rure odplywowa tak, aby os 
przylacza wezyka pokrywala sie z osia otworu.

Skrec ze soba dwie polowy obejmy SC500B14.
Uwaga! Upewnij sie, ze wykonane polaczenie jest szczelne.

Uzywajac wiertarki i wiertla (5mm) nalezy wywiercic otwór                     
w rurze odplywowej we wczesniej zaznaczonym miejscu. 
Uwaga! Zwrócic szczególna uwage by os wykonywanego 
otworu byla prostopadla do osi rury. Wierceniu podlega 
tylko jedna scianka rury.

1

3 4

2

10. Instalacja odp³ywu

Koniec wezyka wcisnac w szybkozlaczke zainstalowana           
do obejmy odplywu.
UWAGA! Przed wpieciem wezyka zdjac klips zabezpie-
czajacy szybkozlaczke. Po zainstalowaniu wezyka 
zabezpieczyc polaczenie klipsem.

Drugi koniec wê¿yka pod³¹czyæ do zaworu BV250W-JG.
UWAGA! Przed wpieciem wezyka zdjac klips zabezpie-
czajacy szybkozlaczke. Po zainstalowaniu wezyka 
zabezpieczyc polaczenie klipsem.

Do zaworu BV250W-JG (druga strona), pod³¹czyæ wê¿yk
UWAGA! Przed wpieciem wezyka zdjac klips zabezpie-
czajacy szybkozlaczke. Po zainstalowaniu wezyka 
zabezpieczyc polaczenie klipsem.

Drugi koniec wê¿yka pod³aczyæ do ogranicznika odp³ywu.
UWAGA! Przed wpieciem wezyka zdjac klips zabezpie-
czajacy szybkozlaczke. Po zainstalowaniu wezyka 
zabezpieczyc polaczenie klipsem.

5 6

7 8
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11. Instalacja wê¿yka wody czystej

12. Umocowanie systemu w klipsach

Do kolanka odbudowy membrany Osmotycznej pod³¹czyæ 
wê¿yk, który bêdzie odprowadza³ wodê czyst¹.
UWAGA! Przed wpiêciem wê¿yka zdj¹æ klips zabezpie-
czaj¹cy szybkoz³¹czkê. Po zainstalowaniu wê¿yka 
zabezpieczyæ po³¹czenie klipsem.

Do drugiego koñca wê¿yka pod³¹czyæ zawór BV250W-JG.
UWAGA! Przed wpiêciem wê¿yka zdj¹æ klips zabezpie-
czaj¹cy szybkoz³¹czkê. Po zainstalowaniu wê¿yka 
zabezpieczyæ po³¹czenie klipsem.

1

Dokrêc iæ  dwa uchwyty  do  jedne j  œc iany  sza fk i  
podzlewozmywakowej.

Przep³ukaæ system oko³o 15 litrami wody. Czas p³ukania nie 
powinien byæ krótszy ni¿ 60 minut.
UWAGA! Wyp³ywaj¹ca woda nie jest wskazana do u¿ycia, 
nie nale¿y u¿ywaæ tej partii wody.
Po zakoñczony procesie p³ukania mo¿na przyst¹piæ do 
korzystania z systemu.

Wpi¹æ w uchwyty korpus (system), w którym zainstalowana jest 
membrana RO.
UWAGA! Podczas instalacji systemu w uchwytach 
zachowaæ szczególna ostro¿noœæ aby nie za³amaæ 
wê¿yków. 
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13. Elementy filtruj¹ce

Wymiana wk³adów i membrany wa¿ne informacje.

W celu wymiany wk³adów lub membrany osmotycznej skorzystaj z punktów 7. oraz 7.1, a tak¿e
stosuj siê do poni¿szych informacji.

Rozmiar

AIMRO Wk³ad z wêglem z ³upin orzecha kokosowego. Usuwa chlor oraz 
substancje organiczne.

Rodzaj wk³adu Opis ¯ywotnoœæ*

3 - 6 miesiêcy

3 - 6 miesiêcy

Membrana osmotyczna usuwa z wody 96% - 99% wszystkich 
zanieczyszczeñ (w tym niektóre bakterie i wirusy). do 36 miesiêcy

10” x 2” 
(25 cm x 5,08 cm)

10” x 2” 
(25 cm x 5,08 cm)

11,9” x 1,8”
(30 cm x 4,5 cm)

AIPRO Liniowy wk³ad mechaniczny do zimnej wody. Zatrzymuje piasek, 
cz¹stki rdzy, zawiesiny. Zawiera w³ókninê polipropylenow¹, która 
znakomicie poprawia parametry organoleptyczne wody.

*w zale¿noœci od jakoœci wody oraz stopnia jej zanieczyszczenia.

1) Przed wypiêciem wê¿yka nale¿y najpierw wyj¹æ klips zabezpieczaj¹cy szybkoz³¹czkê, a nastêpnie symetrycznie docisn¹æ jej ko³nierz.
2) Podczas odpinania i instalowania wê¿yków nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na to, aby ich nie za³amaæ (prawid³owo zamontowany wê¿yk    
    zag³êbia siê na ok. 1,5 cm w szybkoz³¹czce).
3) Podczas odpinania lub instalacji wê¿yków nie nale¿y zmieniaæ po³o¿enia kszta³tek wkrêconych w obudowê membrany osmotycznej.
4) Po zainstalowaniu wê¿yka w szybkoz³¹czce nale¿y zabezpieczyæ miejsce po³¹czenia klipsem.
5) Do uszczelniania gwintów wykonanych z tworzywa sztucznego nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie taœmy teflonowej. Do uszczelniania nie mo¿na 

u¿ywaæ paku³.
6) Do mycia korpusu nie nale¿y stosowaæ agresywnych œrodków czyszcz¹cych. Przed w³o¿eniem membrany nale¿y dok³adnie wyp³ukaæ 

korpus.
7) Podczas instalacji nowego wk³adu liniowego w systemie nale¿y pamiêtaæ o kierunku przep³ywu wody (o prawid³owym kierunku przep³ywu  
    wody informuje strza³ka umieszczona na naklejce ka¿dego z wk³adów liniowych).
8) Przed i po wymianie wk³adów lub membrany osmotycznej nale¿y dok³adnie umyæ rêce.
9) Membranê osmotyczn¹ nale¿y wyj¹æ z opakowania na chwilê przed instalacj¹ w obudowie membrany.
10) W przypadku nieszczelnoœci, nale¿y natychmiast od³¹czyæ system od Ÿród³a zasilania wody.
11) Ogranicznik przep³ywu nale¿y poddawaæ procesowi czyszczenia raz na 12 miesiêcy.

®
Nale¿y u¿ywaæ tylko i wy³¹cznie oryginalnych wk³adów i membran filtracyjnych marki Aquafilter . W przypadku stosowania elementów innej 
marki producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za niepoprawne dzia³anie systemu oraz za jakiekolwiek z tym zwi¹zane szkody. 
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