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WKŁAD WSTĘPNY SEDYMENTACYJNY 5 MIKRONÓW FMP5 – pierwszy stopień 
filtracji
Zimna woda z rury zasilającej przepływa przez wkład sedymentacyjny, który zatrzymuje 
piasek, muł, rdzę, szlam rzeczny, mikroorganizmy i inne osady.

WKŁAD WSTĘPNY WĘGIEL GRANULOWANY FWG10 – drugi stopień filtracji
Wkład filtra  węglowego jest  wykonany z granulowanego nośnika węglowego.  Wkład 
zawiera węgiel aktywny i węgiel z łupin orzecha kokosowego. 
Usuwa chlor z wody oraz poprawia jej smak i zapach.

WKŁAD WSTĘPNY Z WĘGLEM AKTYWNYM FMW2 – trzeci stopień filtracji
Wkład z aktywnym węglem granulowanym poprawia smak. Poprawia smak i zapach 
wody. Usuwa zanieczyszczenia organiczne (drobnoustroje, grzyby, bakterie) chlor i jego 
trujące  pochodne,  metale  ciężkie,  pestycydy,  detergenty,  fenole.  Chroni  membranę 
osmotyczną systemu filtracyjnego przed niszczącym działaniem chloru.

MEMBRANA OSMOTYCZNA – czwarty stopień filtracji
Membrana  stanowi  barierę  dla  zanieczyszczeń  organicznych  i  nieorganicznych, 
rozpuszczonych  ciał  stałych,  metali  ciężkich,  pierwiastków  radioaktywnych  i 
rakotwórczych. Membrana przepuszcza tylko cząsteczki wody, ponieważ posiada pory 
o  średnicy 0,0001 mikrometra.  Przefiltrowana woda jest  gromadzona w zbiorniku,  a 
następnie kierowana jest do filtra końcowego i wylewki.

WKŁAD KOŃCOWY WĘGLOWY SZLIFUJĄCY FSW2 -  piąty stopień filtracji
Po opuszczeniu zbiornika woda przepływa przez wkład końcowy z węglem aktywnym. 
Poprawia smak i zapach wody po filtracyjnej.

WKŁAD KOŃCOWY MINERALIZATOR FM2 – szósty stopień filtracji
Po  końcowym  wkładzie  z  węglem  aktywnym  woda  przepływa  przez  wkład 
mineralizujący. Wkład ten służy do nasycenia wody jonami soli  mineralnych. Wkłady 
zawierają  naturalne  minerały,  których  odpowiednie  rozdrobnienie  powoduje  ich 
właściwe rozpuszczenie w wodzie.

WKŁAD KOŃCOWY JONIZATOR AIFIR – siódmy stopień filtracji
Wkład  bioceramiczny  działa  na  zasadzie  głębokich  promieni  podczerwieni. 
Promieniowanie wytwarzane przez biorezonator nazwane jest „światłem życia”, 
ponieważ dzięki niemu możliwy jest rozwój organizmów żywych, promieniowanie 
jest niewidoczne o długości fal  od 4 do 1000 mikronów. Zastosowanie wkładu 
bioceramicznego powoduje znaczną redukcję anionów, usuwając toksyny i wolne 
rodniki, korzystnie wpływa na zapach i smak wody.
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ZBIORNIK NA WODĘ
Zbiornik  na  wodę  w  zależności  od  ciśnienia  wody  w  sieci  wodociągowej,  może 
pomieścić  pomiędzy 6,0 a 10,5  dm³ wody (  1,6  ÷ 2,8  gal  w zależności  od rodzaju 
zbiornika  ).  Membrana wewnątrz  zbiornika  w momencie  jego zapełnienia  utrzymuje 
ciśnienie wody na poziomie 3,0 bar (50 psi). Ciśnienie to zapewnia szybki wypływ wody 
przez  wkłady  końcowe  do  wylewki.   Gdy  zbiornik  jest  pusty,  ciśnienie  wewnątrz 
zbiornika wynosi 0,3 ÷ 0,5 bar ( 5÷7 bar )

ZAWÓR ODCINAJĄCY
System filtracji  wyposażony jest  w zawór odcinający,  który w momencie napełnienia 
zbiornika  i  zamknięcia  zaworu  wylewki,  zamyka  dopływ  wody  do  filtra.  Gdy  spada 
ciśnienie  wody  w  zbiorniku  następuje  otwarcie  zaworu  odcinającego  i  ponowne 
zasilanie systemu wodą.

MANUAL FLUSH – zawór ręczny,  czyszczenie membrany
Membrana w systemie RO oczyszcza wodę, poprzez zatrzymywanie zanieczyszczeń, 
które mają wpływ na jakość i ilość oczyszczonej wody. Aby membrana funkcjonowała 
jak najdłużej i jak najlepiej, powinna być okresowo czyszczona. Ręczny zawór będzie 
przepłukiwał membranę RO poprzez włączenie zaworu przez 2-3 minut raz w miesiącu.
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10.1 SCHEMAT RO-5

1.Obudowa filtra wstępnego sedymentacyjnego 10”
2.Obudowa filtra wstępnego z węglem granulowanym 10”
3.Obudowa filtra wstępnego z węglem aktywnym 10”
4.Obudowa membrany
5.Filtr końcowy z węglem aktywnym
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10.2 SCHEMAT RO-6

1.Obudowa filtra wstępnego sedymentacyjnego 10”
2.Obudowa filtra wstępnego z węglem granulowanym 10”
3.Obudowa filtra wstępnego z węglem aktywnym 10”
4.Obudowa membrany
5.Filtr końcowy z węglem aktywnym
6.Filtr końcowy mineralizujący
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10.3 SCHEMAT RO-7

1.Obudowa filtra wstępnego sedymentacyjnego 10”
2.Obudowa filtra wstępnego z węglem granulowanym 10”
3.Obudowa filtra wstępnego z węglem aktywnym 10”
4.Obudowa membrany
5.Filtr końcowy z węglem aktywnym
6.Filtr końcowy mineralizujący
7.Filtr końcowy z jonizatorem
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SERWIS
MACRO system
Tel:  692 474 377
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