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RX-RO6-H2OO - sześciostopniowy, podzlewozmywakowy system Odwróconej Osmozy z wkładem 

mineralizującym. System zawiera wkłady WPP5H oraz WPP20H, które usuwają zanieczyszczenia mechaniczne takie 

jak:  piasek, muł, rdzę oraz zawiesiny, wkład węglowy (blok) WWBH, usuwający chlor, niektóre pestycydy oraz 

substancje organiczne. Membrana osmotyczna (0,0001 µm), usuwa z wody większość szkodliwych dla zdrowia 

pierwiastków, a także bakterii i wirusów. RX-RO6-H2OO wyposażony jest również w liniowy wkład z aktywowanym 

węglem WWH1, który poprawia smak i zapach wody oraz liniowy wkład mineralizujący WMH1, który wtórnie 

mineralizuje wodę (wzbogaca wodę w pierwiastki takie jak: wapń i magnez) . 

System oferowany jest z wylewką oraz wszelkimi akcesoriami do szybkiego i łatwego montażu. Wyposażony 

w automatyczny zawór odcinający, zapobiegający stratom wody poprzez odcięcie zasilania w momencie gdy zbiornik 

jest pełny.

RX-RO6-H2OO
6 stopniowy system 

Odwróconej Osmozy

z wkładem mineralizującym 

Opis:

PESTICIDES REMOVALPH ADJUSTMENT

SEDIMENT REMOVAL

MINERAL ENRICHMENT

CHLORINE REMOVAL

TASTE & ODOR

REMOVES TRACE OF
PHARMACEUTICALS

REMOVES TOXIC 
ORGANIC COMPOUNDS

REVERSE OSMOSIS

- System RX-RO6-H2OO

- Zbiornik z tworzywa sztucznego 

  (pojemność 3.2 galona / 12 litrów)

- Korpus (podwójny o-ring)

- Automatyczny zawór odcinający,

  ogranicznik przepływu, zawór zwrotny 

- Chromowana wylewka 

- Przyłącze zasilające

- Zawór spustowy, klucz do korpusu, przewody 1/4"

- System zbudowany na szybkozłączkach typ: QC

Zestaw zawiera:
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Wymiary systemu: (wys x szer x dł): 400 x 140 x 390 (mm)

Wymiary zbiornika: (wys x śr): 345 x 235 (mm)

Przyłącze woda:  1/2”*1/4”

Temp. pracy: 2°C - 40°C 

Ciśnienie: maks. 6.0 bar min. 2.8 bar 

Wskaźnik odrzutu: 98% TDS (Total Dissolved Solids)

Parametry pH: maksimum 11, minimum 2

Żelazo: maksimum 0.2 ppm

TDS (Total Dissolved Solids) < 2000 ppm

Mętność: < 5 NTU

- Fabrycznie przetestowany i zdezynfekowany 

w 100%, gotowy do instalacji.

Ważne informacje:
- Nie używać do wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie lub niewiadomego pochodzenia. 
- System pomaga zredukować stężenie zanieczyszczeń. Niektóre systemy filtracji wody pomagają redukować obecność mikroorganiznów wodzie, lub innych zanieczyszczeń mających wpływ na zdrowie.
- Zalecamy terminowe serwisowanie urządzenia (wymianę wkładów) w celu poprawnego działania systemu.
- Wkłady filtracji wstępnej należy wymieniać co 3 lub  6 miesięcy (w zależności od jakości wody).
- Wkład WWH1, WWH1 należy wymieniać co 6 lub 12 miesięcy (w zależności od jakości wody).
- Membranę RO należy wymieniać co 2.5 lub 3 lata (w zależności od jakości wody). 

PRODUCENT gwarantuje, że produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych oraz że został wprowadzony legalnie do obrotu. Gwarancja jest udzielana na okres dwóch lat i liczona jest od 
momentu sprzedaży produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, mechanicznych, wynikających z niewłaściwego użycia, korzystania z przedmiotu niezgodnie z przeznaczeniem, barku odpowiedniej 
konserwacji lub nieterminowej wymiany wkładów lub użycia nieoryginalnych podzespołów zamiennych.
Zdecydowanie zalecamy instalowanie przed systemami filtrującymi zawór redukujący ciśnienie (PLV-0104). Zawór zapobiega przed nagłymi skokami ciśnienia lub uderzeniami hydraulicznymi, które 
mogą występować w rurach wodnokanalizacyjnych. Nie zainstalowanie zaworu może spowodować uszkodzenie filtra, a w szczególności do elementów pracujących pod ciśnieniem oraz wycieku wody. 
Producent nie opowiada za szkody powstałe w wyniku nie zastosowania w/w zaworu oraz w przypadku jego braku użytkownik traci gwarancje.

Wszystkie zdjęcia, znaki towarowe, logo oraz wszystkie inne prawa własności intelektualnej są 
wyłączną własnością firmy  GSP i nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody.

Doskonała jakość
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- WYSOKA JAKOŚĆ

- KONKURENCYJNA CENA

- SZEŚĆ STOPNI FILTRACJI

- SYSTEM WYPOSAŻONY ZOSTAŁ W KRANIK ORAZ WSZYSTKIE 

  AKCESORIA NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEJ INSTALACJI

- PRODUKT W 100% PRZETESTOWANY PRZEZ PRODUCENTA

- WYPRODUKOWANY Z MATERIAŁÓW ZGODNYCH Z FDA CFR-21 

- DOSKONALE POPRAWIA SMAK I ZAPACH

- MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DO LODÓWKI SIDE-BY-SIDE 

- MINERALIZACJA WODY

- SZYBKA DOSTAWA PRODUKTU

- ŁATWY MONTAŻ

Cechy:
RX-RO6-H2OO

6 stopniowy system Odwróconej Osmozy

z wkładem mineralizującym 

Dane techniczne:


