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Családi vízkezelés
Leírás

Cikkszám

Nettó

Bruttó

Fordítottozmózis családi ivóvíztisztító készülékek és szervizköltségeik
RO‐CSS

Ozmózis Családi beépíthető víztisztító
(12l tartály, csap, szűrőkkel és membránnal kompletten helyszíni beépítéssel)

110 158 Ft

139 900 Ft

133 780 Ft

169 900 Ft

32 000 Ft

40 640 Ft

12 000 Ft

15 240 Ft

29 921 Ft

38 000 Ft

12 000 Ft
12 000 Ft

15 240 Ft
15 240 Ft

12 000 Ft

15 240 Ft

7 000 Ft
7 000 Ft

8 890 Ft
8 890 Ft

0 Ft
44 000 Ft

0 Ft
55 880 Ft

7 000 Ft

8 890 Ft

A készüléket a mosogatószekrény alá építhetjük be, ahonnan külön csapon vételezhető a
kristálytiszta ivóvíz. A készüléket minimálisan 3 Bar hálózati víznyomás működteti, így nem
igényel külön áramellátást.
RO‐CSE

Ozmózis Családi beépíthető víztisztító elektronikus nyomásfokozó szivattyúval
(12l tartály, csap, szűrőkkel és membránnal kompletten helyszíni beépítéssel)
A készüléket a mosogatószekrény alá építhetjük be, ahonnan egy külön csapon vételezhető a
kristálytiszta ivóvíz. Ott ajánlott, ahol a hálózati víznyomás nem éri el a 3Bar‐t. 220 V
tápellátás szükséges.

RO‐SZ‐CS

Karbantartási díj RO‐CSS, RO‐CSE készülékekhez
Magában foglalja az aktuális szűrők, szükség esetén a membrán cseréjét (az összes
felhasznált alkatrészt), a készülék átvizsgálását, műszeres ellenőrzést, a munkadíjat és a
kiszállási díjat. Családi felhasználás (max.15 liter/nap) és átlagos vízszennyezettség mellett a
karbantartást évente szükséges elvégezni. Rendszeres karbantartás mellett folyamatos
garanciát biztosítunk a készülékre. *

Fordítottozmózis családi ivóvíztisztítók kiegészítői
RO‐K‐BIO

RO‐K‐UV

RO‐K‐UVC
RO‐K‐SO+

RO‐K‐LUG

Bioenergetizáló modul, 3 fázisú kerámia
A vízhálózatban lévő túlnyomás, klór és egyéb vegyi anyagok jelenléte, a vízmolekulák
rendezett "hókristályokhoz" hasonló tetraéderes rácsszerkezetét szétroncsolja. Ez a
kiegészítő a benne lévő kerámiagolyókkal, a gyorsfolyású patakok kövei között futó víz
energiaszintjét és rácsszerkezetét adja vissza.
Cseréje 6‐12 havonta esedékes
UV lámpa
Elpusztítja a vízben lebegő élő mikroorganizmusokat. Használata kútvizek szűrésénél
kötelező, vagy ott, ahol az ozmózis membrán ki van téve a baktériumok vagy vírusok
hatásának.
RO‐UV pótlámpa (fénycső) ‐ cseréje évente esedékes
Ásványianyag visszapótló patron
A magas ásványi anyag tartalmú ásványvizekhez és cukros üdítőkhöz szokott ember a
teljesen tiszta ozmozis vizet először esetleg kesernyés ízűnek érezékelheti. Az ásványi anyag
visszapótló patron inkább ízjavításra, mintsem a szervezetünk ásványi anyagainak pótlására
használható.
Kb. 3000 l vízhez. Cseréje minden karbantartásnál esedékes
RO lugosító modul
A patron turmalin és magnézium‐oxid tartalma a tiszta víz PH értékét lúgos irányba képes
eltolni, így átfolyási sebességtől függően akár 9,8‐as PH értékű vizet is kaphatunk.
Alkalmazásával a tisztavíz antioxidációs értéke: ‐80 ‐ ‐120mV lesz.

Kb. 3000 l vízhez. Cseréje minden karbantartásnál esedékes
RO csap króm szimpla (alapkiépítésben a készülék tartalmazza)
RO‐K‐CS1
RO‐K‐CS2 RO csap króm dupla
Lugosító vagy sózó patron fölszerelése esetén ajánljuk, így megmarad a választási lehetőség,
hogy az egyik csapon mindig a tiszta RO vizet kapjuk.
Új készülék beszerelésekor a szimpla csap helyett díjmentesen választható.
RO‐K‐CSK Kombinált konyhai mosogató + RO csaptelep króm
Ez a modern és esztétikus megjelenésű konyhai csap magában foglalja a hagyományos és a
tiszta víz kivezetését is úgy, hogy a két rendszer mégis külön kifolyással rendelkezik. Külön
fúrás és kivezetés nélkül az eredeti konyhai csap helyére szerelhető.
RO‐K‐NYCS

Platinus Aqua Kft.

Nyomáscsökkentő szelep RO készülékhez 1/4"
Használata 7 bar hálózati nyomás fölött indokolt. Megóvja az RO készüléket a túlnyomás
okozta károsodástól.
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Hagyományos ivóvíztisztító készülékek és szűrőbetéteik
A‐MA Asztali víztisztító készülék, műanyag (szűrőbetét nélkül)
Konyhapulton elhelyezhető, a konyhai csapra egy váltócsap segítségével csatlakoztatható,
egyszerű, átlátszó műanyagból készült készülékház, ami több különböző szűrőbetéttel is
használható.
Asztali
víztisztító készülék, nemesacél (szűrőbetét nélkül)
A‐NA
Konyhapulton elhelyezhető, a konyhai csapra egy váltócsap segítségével csatlakoztatható,
dekoratív megjelenésű rozsdamentes acélból készült készülékház, ami több különböző
szűrőbetéttel is használható.
Kombinált aktívszén és mechanikai szűrőbetét ‐ 5 µ
A‐SZ‐CAPP
Hagyományos szűrés 5 µ. Eltávolítja a lebegő anyagok nagy részét, mint pl. rozsda, homok,
azbeszt. Eltávolítja a klórt és a klórszármazékok jelentős részét.
Csere 6 ‐ 12 hónap után. Kapacitás vízszennyezettségtől függően kb. 3 ‐ 5.000 l.
Kombinált KDF aktívszén és mechanikai szűrőbetét ‐ 5 µ
A‐SZ‐KDFPP
Hagyományos szűrés 5 µ. Eltávolítja a lebegő anyagok nagy részét, mint pl. rozsda, homok,
azbeszt. Eltávolítja a klórt és a klórszármazékok jelentős részét. Közömbösíti a nehézfémeket,
az ólmot és a higanyt. Gátolja a baktériumok elszaporodását.
Csere 6 ‐ 12 hónap után. Kapacitás vízszennyezettségtől függően kb. 3 ‐ 5.000 l.
Kerámia betét ‐ 0,5 µ
A‐SZ‐KE
Mikro szűrés 0,5 µ. Eltávolítja az összes nem oldott lebegő szennyeződést.
Védelmet nyújt némely baktériumok ellen, pl. e. coli, cholera, salmonella.
Csere 6 ‐ 12 hónap után. Kapacitás vízszennyezettségtől függően kb. 7 ‐ 10.000 l.
Aktívszenes kerámia betét ‐ 0,5 µ
A‐SZ‐CAKE
Mikro szűrés 0,5 µ. Eltávolítja az összes nem oldott lebegő szennyeződést.
Védelmet nyújt némely baktériumok ellen, pl. e. coli, cholera, salmonella.
Eltávolítja a klórt és a klórszármazékok jelentős részét.
Csere 6 ‐ 12 hónap után. Kapacitás vízszennyezettségtől függően kb. 7 ‐ 10.000 l.

7 795 Ft

9 900 Ft

17 480 Ft

22 200 Ft

4 717 Ft

5 990 Ft

5 433 Ft

6 900 Ft

6 291 Ft

7 990 Ft

7 866 Ft

9 990 Ft

9 402 Ft

11 940 Ft

15 740 Ft

19 990 Ft

78 000 Ft

99 060 Ft

19 000 Ft

24 130 Ft

109 000 Ft

138 430 Ft

29 000 Ft

36 830 Ft

Kiegészítő termékek
K‐KDF

K‐VSTOP

KDF zuhanyszűrő
A zuhanycsőre szerelhető. Védi a bőrét a klór okozta kiszáradástól. Kiszűri a vízből a
mechanikai szennyeződéseket, eltávolítja a klórt és a klórszármazékokat, közömbösíti a
nehézfémek jelentős részét.
Víz ‐ STOP
Sarokszelep után szerelhető. Beállított átfolyás fölött lezár. Nagynyomású csőtörés esetén
nyújt védelmet.

Központi klórmentesítés
CL‐K1 Kétlépcsős központi klórmentesítő rendszer ‐ évi kb. 60 m³ vízhez
100 µ előszűrővel kompletten szerelve, helyszíni üzembehelyezéssel.
Családi házaknál, ahol több fürdőszoba is van, központilag megoldja a klór és
klórszármazékok, illetve a lebegő anyagok eltávolítását 100 µ méretig.

CL‐K2

CL‐SZ1 Karbantartás (magában foglalja az anyagköltséget, a szűrők cseréjét, a kiszállást és a munkadíjat).
Átlagos vízszennyezettség esetén évente szükséges elvégezni. Rendszeres karbantartás mellett
folyamatos garanciát biztosítunk a készülékre. *
Kétlépcsős központi klórmentesítő rendszer ‐ évi kb. 120 m³ vízhez
100 µ előszűrővel kompletten szerelve, helyszíni üzembehelyezéssel.
Családi házaknál, ahol több fürdőszoba is van, központilag megoldja a klór és
klórszármazékok, illetve a lebegő anyagok eltávolítását 100 µ méretig.
CL‐SZ2 Karbantartás (magában foglalja az anyagköltséget, a szűrők cseréjét, a kiszállást és a munkadíjat).
Átlagos vízszennyezettség esetén évente szükséges elvégezni. Rendszeres karbantartás mellett
folyamatos garanciát biztosítunk a készülékre. *

* A garancia nem vonatkozik a szűrőbetétek élettartamára, mert azt jelentősen befolyásolhatja a nyers víz minősége, illetve az ivóvíz ízére és élvezeti értékére, mivel
az egy szubjektív élményen alapszik. Az RO víz íze nem hasonlít az ásványvizek édeskés ízéhez, sokkal inkább az ásványokban szegény magashegyi forrásvizekhez.
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Fordítottozmózis irodai ivóvíztisztító és vízadagoló készülékek és szervizköltségeik
RO‐OF

Ozmózis Irodai Álló Víztisztító és Vizadagoló ‐ Fehér
(helyszíni üzembehelyezéssel)

299 900 Ft

380 873 Ft

299 900 Ft

380 873 Ft

35 000 Ft

44 450 Ft

5 900 Ft

7 493 Ft

15 500 Ft

19 685 Ft

12 000 Ft

15 240 Ft

29 921 Ft

38 000 Ft

12 000 Ft
12 000 Ft

15 240 Ft
15 240 Ft

12 000 Ft

15 240 Ft

7 000 Ft

8 890 Ft

A készülék 3 hőmérsékleten szolgáltat kristálytiszta ivóvizet. Ideális elhelyezés irodai
teakonyhákban. Víz, csatorna elvezetés és 220 V tápellátás szükséges.
RO‐OFA

Ozmózis Irodai Álló Víztisztító és Vizadagoló ‐ Antracit
(helyszíni üzembehelyezéssel)
A készülék 3 hőmérsékleten szolgáltat kristálytiszta ivóvizet. Ideális elhelyezés irodai
teakonyhákban. Víz, csatorna elvezetés és 220 V tápellátás szükséges.

RO‐SZ‐OF

Karbantartási díj RO‐OF, RO‐OFA készülékekhez
Magában foglalja az aktuális szűrők, szükség esetén a membrán cseréjét (az összes felhasznált
alkatrészt), a készülék átvizsgálását, műszeres ellenőrzést, a munkadíjat és a kiszállási díjat.
Max. 40 fő / gép kihasználtság és átlagos vízszennyezettség mellett a karbantartást félévente szükséges
elvégezni. Rendszeres karbantartás mellett folyamatos garanciát biztosítunk a készülékre. *

Fordítottozmózis ivóvíztisztítók kiegészítői
RO‐K‐PT Poháradagoló
Az irodai víztisztító és vízadagoló készülék oldalára vagy a falra is felszerelhető. A
kereskedelemben kapható hagyományos 1,5dl és 2dl‐es műanyag poharakkal egyaránt
használható. Szín: fehér‐ halvány kék.
Magasító
talpazat RO‐OF és RO‐OFA készülékekhez
RO‐K‐TALP
Kényelmesebbé teszi készülék használatát.
Magasság: 20 cm, szintezhető lábakkal.
RO‐K‐BIO

RO‐K‐UV

RO‐K‐UVC
RO‐K‐SO+

RO‐K‐LUG

RO‐K‐NYCS

Bioenergetizáló modul, 3 fázisú kerámia
A vízhálózatban lévő túlnyomás, klór és egyéb vegyi anyagok jelenléte, a vízmolekulák
rendezett "hókristályokhoz" hasonló tetraéderes rácsszerkezetét szétroncsolja. Ez a
kiegészítő a benne lévő kerámiagolyókkal, a gyorsfolyású patakok kövei között futó víz
energiaszintjét és rácsszerkezetét adja vissza.
Cseréje 6‐12 havonta esedékes
UV lámpa
Elpusztítja a vízben lebegő élő mikroorganizmusokat. Használata kútvizek szűrésénél
kötelező, vagy ott, ahol az ozmózis membrán ki van téve a baktériumok vagy vírusok
hatásának.
RO‐UV pótlámpa (fénycső) ‐ cseréje évente esedékes
Ásványianyag visszapótló patron
A magas ásványi anyag tartalmú ásványvizekhez és cukros üdítőkhöz szokott ember a
teljesen tiszta ozmozis vizet először esetleg kesernyés ízűnek érezékelheti. Az ásványi anyag
visszapótló patron inkább ízjavításra, mintsem a szervezetünk ásványi anyagainak pótlására
használható.
Kb. 3000 l vízhez. Cseréje minden karbantartásnál esedékes
RO lugosító modul
A patron turmalin és magnézium‐oxid tartalma a tiszta víz PH értékét lúgos irányba képes
eltolni, így átfolyási sebességtől függően akár 9,8‐as PH értékű vizet is kaphatunk.
Alkalmazásával a tisztavíz antioxidációs értéke: ‐80 ‐ ‐120mV lesz.
Kb. 3000 l vízhez. Cseréje minden karbantartásnál esedékes
Nyomáscsökkentő szelep RO készülékhez 1/4"
Használata 7 bar hálózati nyomás fölött indokolt. Megóvja az RO készüléket a túlnyomás
okozta károsodástól.

* A garancia nem vonatkozik a szűrőbetétek élettartamára, mert azt jelentősen befolyásolhatja a nyers víz minősége, illetve az ivóvíz ízére és élvezeti értékére, mivel
az egy szubjektív élményen alapszik. Az RO víz íze nem hasonlít az ásványvizek édeskés ízéhez, sokkal inkább az ásványokban szegény magashegyi forrásvizekhez.
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