
Köszönjük megtisztelő bizalmát és gratulálunk 
az új készülékéhez!

1. A készülék bemutatása   

Kiváló döntést hozott azzal, hogy a no-installation családba tartozó fordított ozmózis 
berendezést választotta. 
A no-installation család tagjai az egyik legjobb és leghatékonyabb víztisztító 
készülékek a piacon. 
A víz minőségének romlása sajnos napról napra egyre inkább érzékelhető 
környezetünkben. Ezen tények tükrében határoztuk el, hogy megalkotunk egy olyan 
víztisztító készüléket, amely a legjobb minőségű ivóvizet állítja elő az Ön számára. 

A no-installation család a következő előnyöket biztosítja: 

 Olyan rendszer, amely működése során nem használ vegyszereket
 A legkiválóbb minőségű vizet állítja elő
 Biztosítja a nagy mennyiségű víztermelést 
 Alacsony karbantartási költség jellemzi
 Tokozata védi a szerkezeti elemeket a szennyeződésektől és a sérülésektől
 Nincs szükség a vízhálózathoz csatlakozásra, csak egy 240 VAC konnektor 

szükséges a telepítéshez

Használati útmutató a Puricom no-
installation víztisztítókhoz



2. A készülék ismertetése   

A no-installation családba tartozó fordított ozmózis készülék segít Önnek 
életminősége javulásában. A készülék által előállított tisztított víz kellemesebb ízű 
lesz, mint korábban fogyasztott csapvize, és az ízek javulását érzékelni fogja 
kávéjában, teájában, gyümölcslevekben, jégkockában, a tisztított vízzel készült ételei 
finomabbak, élvezhetőbbek, sokkal intenzívebb ízűek lesznek. Egy szóval: a tisztított 
víz fogyasztásával Ön és családja nagy lépést tesznek az egészséges és minőségi 
élet felé. 
A fordított ozmózissal tisztított víz minimális ásványi anyag tartalmának 
köszönhetően, háztartási gépeinek (mint pl. kávéfőző, gőzös vasaló, párásító) 
élettartama meghosszabbodik.

2.1 Mi a természetes ozmózis és a fordított ozmózis?  

A természetes vagy közvetlen ozmózis egy teljesen átlagos jelenség, hiszen a 
legtöbb élő szervezet rendelkezik félig áteresztő membránnal (például növények, 
testünk szervei, sejtmembránok, stb.) 
A fordított ozmózis (Reverse Osmosis, RO) a természetes ozmózis folyamat 
megfordítása nyomás hatására. Az ozmózis jelenség egy oldószernek a természetes 
áramlása egy félig áteresztő membránon keresztül, egy hígabb oldat irányából a 
töményebb oldat irányába. A hajtóerő az ozmózisnyomás, mely függvénye az 
oldószer és az oldott anyag típusának, valamint a koncentrációnak. Amikor az 
ozmózisnyomással éppen egyenlő a felépülő hidrosztatikus nyomás, az eredmény az 
ozmotikus egyensúly, amikor is a membránon keresztüli nettó áramlás nulla. 
Amennyiben túlnyomást alkalmazunk a töményebb oldat oldalára a természetes  
ozmózis áramlás iránya megfordul. Az oldószer a töményebb oldat felől a hígabb 
oldat irányába áramlik. Ez a folyamat a fordított ozmózis.
Jelenleg a fordított ozmózis a leghatásosabb megoldás a víz minőségének 
javítására, anélkül, hogy bármilyen vegyszert alkalmaznánk. 

Az emberi test nagy része vízből áll: 



Egy felnőtt ember teste 38-48 liter vizet tartalmaz, és ennek nagy része a sejtekben 
található. Ez a testben lévő víz (ami 15 naponta kicserélődik) felel a tápanyagok 
szállításáért, az oxigén eljuttatásáért a sejtekhez, a salakanyagok eltávolításáért, és 
a test hőmérsékletének szabályozásáért. 
Ezért ajánljuk a napi legalább 2 liter víz bevitelét a szervezetbe. 

2.2 Hogyan működik a membrán az Ön víztisztítójában?   

A megtisztítandó víz nyomást gyakorol a féligáteresztő membránra, egészen addig, 
amíg annak egy része képes áthaladni a membrán pórusain (ozmózis víz), és ezalatt 
a maradék víz (tömény sóoldattal) a szennyvíz lefolyóba távozik. 
A membrán áteresztőképessége kisebb, mint 0,0001 mikron!, ezért csakis a 
vízmolekulák, és néhány ásvány (nátrium, kálium, kalcium, magnézium) minimális 
mennyiségben képesek áthaladni rajta. 

2.3 A fordított ozmózis membrán lecsökkenti a sók és egyéb   
anyagok koncentrációját

Az RO membrán csökkenti az összes szervetlen ion, ezzel együtt az összes keménység, az 
aktív klór, a szerves anyag tartalom, valamint a szerves klór vegyületek mennyiségének 
csökkentésére. A by-pass, vagyis a kezelt és kezeletlen víz bizonyos arányú keverése miatt 
ezekre a paraméterekre vonatkozóan az eltávolítási hatékonyság függ a keverési aránytól.



2.4 A nyomás és a hőmérséklet hatása a fordított ozmózis   
rendszerben 

A membrán normál esetben kiszűri a sók 95%-át, ez a százalék azonban függ a víz 
minőségétől, valamint a nyomástól és a hőmérséklettől. A membrán élettartama függ 
a vízben lévő sók mennyiségétől. 

Befolyásoló tényezők 

HŐMÉRSÉKLET 

Hőmérséklet (oC) Termelt víz 

6 0.38
8 0.45

10 0.52
12 0.59
14 0.66
16 0.70
18 0.77
20 0.85
22 0.88
25 1.00
28 1.09
30 1.16
32 1.23
34 1.30

NYOMÁS 
Nyomás 
(Bar) Termelt víz

Szűrési 
arány (%)

0.70 0.17 84

1.00 0.25 88

1.50 0.33 90

1.75 0.42 92

2.50 0.58 93

4.00 1.00 95

4.50 1.08 95

4.90 1.17 95

5.20 1.25 95

5.80 1.42 95
A membrán élettartama függ a vízben lévő sók mennyiségétől. 



70%-os teljesítmény alatt a membrán cseréje szükséges. 
Egy TDS mérő segítségével összehasonlíthatjuk a bejövő víz oldott anyag tartalmát 
a megtisztított vízével, így megállapíthatjuk, a szűrési arányt. 

2.5 Az oldott anyag tartalom hatása a bejövő vízre  

A bejövő víz oldott anyag tartalma befolyásolja a készülék által előállított ozmózis víz 
mennyiségét. Minél magasabb az oldott anyag tartalom, annál nagyobb nyomást kell 
gyakorolni a membránra. 

A NYOMÁS ÉS TDS ÉRTÉK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS

TDS érték
A membránra gyakorolt 

minimális nyomás

200 ppm-ig 3.5 bar

200 és 500 ppm között 3.8 bar

500 és 800 ppm között 4.0 bar

800 és 1200 ppm között 4.3 bar

1200 és 1500 ppm között 4.5 bar

1500 és 1800 ppm között 4.75 bar

1800 és 2000 ppm között 5.2 bar

A tesztet 50 GPD membránnal végezték, 14 oC-os hőmérsékleten, nyomásfokozó pumpa nélkül, 8.5 német keménységi fokú 
bejövő vízzel. 
A fentebb meghatározott nyomás érték 6 liter/órás víztermelés alapján lett kiszámolva. 



3. Műszaki adatok  

A no-installation család MODELL JELLEMZŐI 
Bejövő víz hőmérséklete: 2-30 °C
Maximális TDS érték a bejövő vízben: 2000 ppm 
Maximális vízkeménység: 15 német keménységi fok
Maximális/minimális nyomás: 6/2.5 bar
Membrán: 1 x 1812 50 GPD
Membrán víztermelése: 175 liter/nap
Membránra gyakorolt nyomás: 3.4 bar
Tápegység: 24Vdc. 24W
Elektromos adapter: 100-240V. 50/60Hz. 24Vdc

4. Figyelmeztetések  

4.1 A készülék megfelelő működésének feltételei:   

 Ne engedjen forró vizet a készülékbe (30 ºC felett) 
 A szobahőmérséklet 4 ºC és 45 ºC között legyen 
 Amennyiben a bejövő víz 2000 ppm-nél magasabb értéket mutat, kérjük lépjen 

kapcsolatba a forgalmazóval 
 Amennyiben a bejövő víz oldott anyag tartalma nagyon magas (2000 ppm felett), 

lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. 
 A túl magas TDS érték esetén javasolt egy vízlágyító berendezés 

A víz otthoni kezelése szükséges a következő esetekben: 
- Vas és mangán magas koncentrációja 
- magas klórtartalom
- iszap és zavarosság magasabb, mint 3 NTU (zavarossági mértékegység) 
- a nitrát koncentrációja magasabb, mint 100 pmm 
- a szulfát koncentráció magasabb, mint 250 pmm

Amennyiben a víz nem a vezetékes vízhálózatról érkezik, hanem más ismeretlen 
forrásból, ez esetben szükséges egy kémiai és bekterológiai bevizsgálás a 
szűrőkészülék beszerelése előtt. 



4.2 A készülék beszerelése  

A beszerelés helyének meg kell felelnie néhány feltételnek: 
- egy méteren belül szükség van elektromos ellátásra, a nyomásfokozó pumpa 

miatt
- meg kell győződni arról, hogy a készülék a kiegészítőkkel együtt elfér, és 

könnyen lehet mozgatni a karbantartás során
- a készüléket semmilyen körülmények között sem szabad a házon/lakáson 

kívülre telepíteni 
- óvja készülékét a közvetlen hőhatástól (szárítógép, hűtő, stb.) 

4.3 Karbantartás  

Amennyiben 1 hétnél hosszabb ideig nem használja a készüléket, engedje le a vizet 
a tartályokból, és húzza ki a konnektorból.

Amikor újra használja a készüléket, csatlakoztassa a konnektorba, töltse fel a 
nyersvíz tartályt, és kétszer öblítse át a rendszert úgy, hogy az össze keletkezett 
tisztított vizet kiönti.

Amennyiben egy hónapnál hosszabb ideig nem használja a készüléket, keresse fel 
forgalmazóját, hogy elvégezze a szükséges karbantartást. 

A no-installation széria megfelelő működéséhez, és a folyamatos kiváló 
minőségű víz termeléséhez szükséges: 
- a készülék periodikus karbantartása, amit tanácsos szakemberrel 
elvégeztetni. 
- a készüléket időnkénti fertőtlenítése
- a szűrőbetétek cseréje a gyártó által meghatározott időközönként 



4.4 Javaslatok a fordított ozmózis készülék használatához  

 Amennyiben a víztisztítóból el szeretné vezetni a vizet például a hűtőhöz, ez 
esetben ne használjon fém vezetéket. Mindig használjon jó minőségű 
műanyag csövet! 

 A fordított ozmózis technológiával szűrt víz ásványi anyag tartalma nagyon 
alacsony. A szervezet számára szükséges ásványokat az élelmiszerekkel 
visszük be a szervezetünkbe, különösen a tejtermékekkel. 

 A fordított ozmózis eljárással kezelt vízzel való főzés során, az alumínium 
eszközök használata nem javasolt! 

A hagyományos tisztítás során különös figyelmet igényel a csaptelep tisztítása, ezért 
azt csakis eldobható papírtörlővel végezze! 

Semmilyen körülmények között ne tisztítsa a csapot hagyományos konyharuhával! 

FIGYELMEZTETÉS!!!

 A termék kizárólag ivóvíz minőséget biztosító hálózatról üzemeltethető.
 A baktériumok elszaporodásának meggátlása érdekében a készüléket 3 

havonta fertőtleníteni kell.
 A szűrőbetéteket rendszeresen, legalább 6 havonta cserélni kell.
 A beüzemelés során a készüléket ki kell fertőtleníteni, majd 4 tartálynyi 

vízzel ki kell öblíteni. Az öblítés során keletkezett vizet ételkészítésre, illetve 
ivóvízként felhasználni nem szabad.

 Hosszabb üzemszünet (2-3 nap) a tartályokat ki kell üríteni és a készüléket 
ki kell öblíteni legalább két tartálynyi vízzel. Az öblítés során keletkezett 
vizet ételkészítésre, illetve ivóvízként felhasználni nem szabad.

 A kezelt vízet - annak ezüst tartalma miatt - nem javasolt 3 év alatti 
kisgyermeknek ivóvízként, illetve ételkészítési alapanyagként adni.

 A termék alkalmas a kezelt víz összes keménységének csökkentésére. By-
pass alkalmazásával az RO membránnal kezelt és kezeletlen víz megfelelő 
arányú keverése mellett a kezelt víz ivóvízként korlátlanul felhasználható. A 
beüzemelés során a beállítást a helyi ivóvíz minőség figyelembe vételével 
úgy kell beállítani, hogy a fogyasztott víz minősége megfeleljen a magyar 
előírásoknak (201/2001. X.25. Korm. Rend.) Amennyiben a fogyasztásra 
szánt víz összes keménysége nem éri el az 50 CaO mg/l értéket, annak 
hosszú távú, kizárólagos ivóvízként való alkalmazása nem javasolt.

 A by-pass előtti víz RO vízhez keverése megváltoztatja az RO membrán 
eltávolítási hatékonyságát a hozzákeverési arány függvényében.

 A készülékhez opcionálisan UV lámpa alkalmazható.



5. A készülék működése  

Az alsó tartályból felszívott víz először végig megy az előszűrőkön (1 mechanikai 
szűrő, 1 db szénszűrő), amik kiszűrik a lebegőanyagokat, a klórt és annak 
melléktermékeit. 
Ezután a pumpa a membránhoz nyomja a vizet. A víznyomás a membrán 
ellenállásával szemben hozza létre a fordított ozmózis nyomást. A membrán egyik 
oldalán kijön a tisztított víz, ami a felső tartályban gyűlik össze. Amikor megnyitjuk a 
tiszta vizes csapot, a tartályból kijövő víz keresztül megy egy utó szénszűrőn, amely 
kiszűri az esetlegesen fennmaradt szag és ízrontó anyagokat. A membrán másik 
oldalán folyik ki a koncentrált szennyvíz, ami az alsó tartályban gyűlik össze.

6. Karbantartás és felhasználás   

Nagyon fontos, hogy a karbantartást szakember végezze, aki eredeti 
pótalkatrészeket, és eredeti szűrőket használ, valamint szervízelési garanciát ad 
Önnek! Amennyiben nem eredeti tartozékokat használ, elveszíti az általunk 
biztosított garanciát! 

FIGYELMEZTETÉS: Néhány tartozéknak - mint pl. a szénszűrő, vagy a fordított 
ozmózis membrán- élettartama limitált. 

Ahhoz, hogy a víz minősége garantáltan jó legyen, a készülék rendszeres 
karbantartást igényel. A készüléket, időnkét fertőtleníteni szükséges, 
használttól függően. 

A szűrőcserék időtartama: 

Mechanikai előszűrő: max 6 hónap 
Elő szénszűrő: max 6 hónap 
Ozmózis membrán: max 3 év 
Utó-szénszűrő: max 6 hónap 



7. Útmutató problémamegoldáshoz   

Jelenség Oka Megoldás 

Csöpög a csap Hibás csap 
Lépjen kapcsolatba a beszerelést elvégző 
szakemberrel 

Szivárog a 
készülékből a víz

Számos oka lehet 
Lépjen kapcsolatba a beszerelést elvégző 
szakemberrel 

Nincs víztermelés 

Leállt a vízellátás Várjon, amíg a vezetékes vízellátás beindul

Leállt az elektromos 
ellátás

Ellenőrizze az elektromos ellátottságot. Ha 
probléma ezután is fennáll, lépjen kapcsolatba 
a beszerelést végző szakemberrel. 

Alacsony víztermelés 

Az elzáró szelep csak 
kicsit van megnyitva 

Nyissa ki a szelepet

Tartályszelep le van 
zárva 

Nyissa ki a szelepet. Ha probléma továbbra i 
fennél, lépjen kapcsolatba a beszerelést végző 
szakemberrel. 

Túl nagy víztermelés Számos oka lehet 
Lépjen kapcsolatba a beszerelést elvégző 
szakemberrel 

Metál, keserű, vagy 
savas ízű a víz 

Számos oka lehet 
Lépjen kapcsolatba a beszerelést elvégző 
szakemberrel 

Műanyag vagy 
szintetikus ízű a víz 

Számos oka lehet 
Lépjen kapcsolatba a beszerelést elvégző 
szakemberrel 

Kellemetlen szagú 
vagy ízű a víz 

Számos oka lehet 
Lépjen kapcsolatba a beszerelést elvégző 
szakemberrel 

Fehér színű a víz Levegő van a vízben 
Ez nem jelent különösebb gondot. Ez jelenség 
el fog tűnni a vízből, amint kiengedik a 
készülékből a levegőt.

A víz folyamatosan 
folyik a szennyvíz 
elfolyóba 

Számos oka lehet 
Lépjen kapcsolatba a beszerelést elvégző 
szakemberrel 

A készülék 
időközönként 
bekapcsol, de nem 
termel vizet 

Számos oka lehet 
Ellenőrizze az elzáró szelep, valamint a 
szűrőházak állapotát

A készülék nem 
kapcsol be 

Nincs vezetékes 
vízellátás 

Várjon, amíg a vezetékes vízellátás beindul

Nincs elektromos 
vízellátás 

Ellenőrizze az elektromos ellátottságot. Ha 
probléma ezután is fennáll, lépjen kapcsolatba 
a beszerelést végző szakemberrel. 

A készülék 
folyamatosan ki és be 
kapcsol 

Számos oka lehet 
Lépjen kapcsolatba a beszerelést elvégző 
szakemberrel 


