
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrukcja montażu filtra osmotycznego RO3 
 
Montaż filtra polega na podłączeniu trzech punktów: 
1. zasilenia wodą – oznaczenie niebieskim kawałkiem wężyka 
2. ujścia do kanalizacji – oznaczenie czerwonym wężykiem lub pomarańczową zaślepką wężyka 
3. ujścia wody czystej – oznaczenie białym kawałkiem wężyka 
 
1. 
Zasilenie wodą jest na wejściu do filtra mechanicznego (filtr z nalepką oznaczoną PP) / Maxi – filtr z 
czerwonymi napisami Puricom / lub węglowego (filtr tylko CL10/RO). Ucinamy wężyk na odpowiednią 
długość, odkręcamy nakrętkę i nakładamy ją na wężyk, wężyk wciskamy do oporu we wkręcony w 
filtr nypel/kolanko* a następnie zakręcamy na nim nasadzoną na wężyk nakrętkę, w przypadku gdy 
mamy filtr na szybkozłączkach postępujemy wg załączonego do instrukcji schematu. Drugi koniec 
wężyka montujemy do zaworka z redukcją na wężyk, który wkręcamy trójnik wstawiony pomiędzy 
wężyk do kranu z zimną wodą a zaworek podzlewowy. Trójnik przelotowy ma średnicę podłączenia 
½”. Aby łatwiej nałożyć wężyk na bolec zaworka podłączeniowego dobrze jest go zamoczyć na chwilę 
w gorącej wodzie. W przypadku gdy mamy zaworek z bolcem ustawienia są następujące: bolec 
wyciągnięty - zaworek jest otwarty, wciśnięty - zamknięty. W przypadku gdy mamy zaworek kulkowy 
musimy go najpierw uszczelnić na taśmę teflonową i dokręcić do otworu w przejściówce (trójniku). 
 
2.  
Ujście do kanalizacji jest to kolanko wychodzące z obudowy membrany bliżej zewnętrznej (wystający 
kawałek pomarańczowej zaślepki lub czerwonego wężyka) ucinamy odpowiedni kawałek wężyka, 
wiercimy dziurę około 5,5 mm w odpływie pod zlewem, na którą zakładamy załączoną plastikową 
obejmę i odkręcamy z niej nakrętkę, którą nakładamy na wężyk. Wężyk wciskamy w odprowadzenie 
do kanalizacji a następnie nakręcamy na niej nakrętkę, w przypadku gdy mamy kanalizację na 
szybkozłączce postępujemy wg załączonego do instrukcji schematu. Ściek do kanalizacji koniecznie 
musi być zamontowany przed syfonem i poniżej lub na równi z całym filtrem. W osmozie Puricom 
standard obejma na kanalizację jest wyposażeniem dodatkowym.  
 
3. 
Kolanko oznaczone białym wężykiem. Ucinamy i montujemy wężyk o odpowiedniej długości. Pobór 
wody regulujemy zaworkiem zasilającym, który montowaliśmy w pkt.1 
 
Przed pierwszym puszczeniem wody na filtr, czyli samą membranę osmotyczną, należy odkręcić 
nakrętkę (lub patrz schemat szybkozłączki) na zasileniu obudowy membrany (ta strona obudowy po 
której jest tylko jedno wejście) i wężyk skierować do ścieku (miska, wiadro), następnie puścić wodę i 
przepłukać filtr węglowy i wstępny mechaniczny do czasu aż przestanie płynąć brudna, czasem nawet 
czarna, woda. Będzie to jakieś 2-4 litry. Przepłukanie filtra węglowego i mechanicznego jest 
konieczne dla prawidłowej pracy membrany osmotycznej. W razie nie przepłukania filtra węglowego 
może ona ulec zatkaniu czyli nieodwracalnemu zniszczeniu. Wkłady wymagają każdorazowego 
przepłukania po nawet kilkudniowym przestoju.  
 



Wymiana/Instalacja membrany. 
Jeżeli membrana osmotyczna nie jest fabrycznie zainstalowana w obudowie, najpierw należy 
odkręcić nakrętkę na kolanku zasilającym obudowę membrany (ta strona obudowy po której jest 
tylko jedno wejście) wyjąć wężyk z kolanka i odkręcić obudowę membrany. Membranę wkładamy 
stroną z dwoma  
 
 
małymi o-ringami do środka, dwa otworki lub nacięcia po przeciwnej stronie membrany służą do jej  
wyjmowania. Membranę wciskamy aż do chwili gdy cała znajdzie się w obudowie, równo z krawędzią 
gwintu obudowy. Zakręcamy obudowę i montujemy rurkę zasilającą wodę obudowę membrany. 
Przed zainstalowaniem membrany należy najpierw rozpakować ją z folii, nalepkę na membranie 
możemy zostawić. Membrana osmotyczna jest zaimpregnowana substancjami pleśnio i 
grzybobójczymi dlatego filtr przed pobraniem wody użytkowej wymaga pobrania i wylania minimum 
15 litrów wody. 
UWAGA: niebieska lub biała foliowa powierzchnia membrany nie jest opakowaniem, jest to już 
powierzchnia właściwego filtra osmotycznego /membrany/.    
 
Montaż ogranicznika ścieku. 
Jeżeli do osmozy jest oddzielnie dołączony ogranicznik (taki jak na zdjęciu dołączonym do instrukcji) 
to proszę go zamontować wg schematu na wężyku do kanalizacji (wkładanym w kolanko tam gdzie 
jest czerwony kawałek wężyka). Jest to bardzo ważne i od tego zależy praca całego urządzenia. 
 
Wymiana/Instalacja wkładów wstępnych (prefiltrów): 
Wkłady wstępne należy wymieniać w zależności od jakości wody surowej minimum co 4/6 miesięcy, 
w zależności od jakości i pochodzenia wody surowej. Przy maksymalnym wykorzystaniu wydajności 
(poboru wody) osmozy czas użytkowania wkładów może się skrócić nawet do 10 dni w przypadku 
wersji Puricom standard. Podstawowym kryterium wymiany wkładów jest ilość przepuszczonej przez 
nie wody. Wkłady wstępne mają maksymalną wydajność całkowitą: 
3,3 tony (3300 litrów) dla osmozy Puricom Standard  
9,5 tony (9500 litrów) dla osmozy Puricom Maxi 
  
Przykład. 
Jeżeli będziemy pobierać 150 litrów wody osmotycznej na dobę to wkłady wstępne będą filtrowały 
tej wody średnio 4-5 razy tyle (zależy od indywidualnych warunków pracy osmozy) czyli 600-750 
litrów na dobę. Przy założeniu ich całkowitej wydajności 3600 litrów, wkłady wystarczą na 6 dni! 
Analogicznie przy średnim poborze 50 litrów tygodniowo wystarczą na ponad 4 miesiące. 
 
- Wymagania dla optymalnej pracy filtra osmotycznego. 
Ciśnienie zasilające – 4,5 atm. (maksymalnie 6 atm) 
Temperatura wody surowej – 23 st.C (maksymalna 28 st.C, minimalna 7 st.C) 
- Charakterystyka pracy. 
Uzysk wody czystej – do 35% 
Wydajność na dobę przy warunkach optymalnych zależy od zastosowanej membrany osmotycznej:  
50 galonów (189 litrów), 60 galonów (227 litrów), 75 galonów (283,5 litra), 100 galonów (378 litrów). 
 
UWAGA: 
- Dokładne przepłukanie filtrów wstępnych jest warunkiem prawidłowego działania membrany 
osmotycznej. 
- Nie stosować teflonu na złączkach JACO (nakrętki) lub szybkozłączkach (wężyk na wcisk i blokadę) 
teflon stosujemy tylko na gwintach bezuszczelkowych. 
- Proszę zachować higieniczne warunki podczas montażu urządzenia, szczególnie jeżeli chodzi o 
montaż membrany osmotycznej. 



- Ściek do kanalizacji koniecznie musi być zamontowany przed syfonem i poniżej lub na równi z całym 
filtrem. 
- Filtr po uruchomieniu ale nieużywany (2-3 dni bezczynności) powinien być przechowywany w 
miejscu ciemnym, wilgotnym i chłodnym (około 6 st. C) ale NIE PONIŻEJ ZERA. 
- Pierwsze 15 litrów uzyskane za pomocą filtra nie nadaje się do użytku i powinno zostać wylane. 
- Pozycja w jakiej pracuje osmoza nie ma żadnego znaczenia dla prawidłowej eksploatacji. 
- Każdorazowe uruchomienie filtra wymaga sprawdzenia czy we wkładach wstępnych nie wytrącił się 
osad węglowy mogący zatkać membranę (w praktyce jest to przepuszczenie przez wkłady wstępne ½ 
litra wody). 
- Dla zachowania membrany w dobrej kondycji niezbędne jest jej przepłukanie co kilkaset litrów 
pobranej wody czystej poprzez przepuszczenie 8-10 litrów wody z wyjętym ogranicznikiem ścieku. 
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