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Hartelijk dank dat u voor ons product gekozen heeft. Om er lang van te kunnen
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1. Veiligheidsbepalingen

1.1 Algemeen
Houd rekening met de geldige verordeningen en voorschriften evenals de 
geldende voorschriften ter voorkoming van ongevallen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor evt. optredende waterschade.

Het water dat gebruikt wordt moet overeenkomstig de voorschriften van de 
Duitse Trinkwasserverordnung zijn. Als er gebruik wordt gemaakt van water 
uit andere bronnen dan het drinkwaternet, bijv. bronwater, dient er vóór 
gebruik een wateranalyse uitgevoerd te worden om te kunnen bepalen of het 
water geschikt is.

De installatie kan, als deze uitgeschakeld wordt, maximaal 7 dagen zonder be-
drijf uitgezet worden, anders moet het filter met een membraanverzorgings-
middel voor de opslag voorbereid worden, resp. moet de installatie met zuiver 
water gespoeld worden.

Het filterinzetstuk van het voorfilter moet afhankelijk van vervuiling, uiterlijk 
echter iedere 6 maanden vervangen worden.

Advies: Schakel een externe aardlekschakelaar tussen de stroomtoevoer om 
gevaren door overspanningen uit te sluiten. Deze is te vinden in de vakhan-
del.

1.2 Gebruik volgens de bestemming
Deze installatie kan een gevaar vormen bij ondeskundige installatie, onregelmatig 
onderhoud en gebruik dat niet overeenkomt met de bestemming.

De installatie dient voor het ontzouten van drinkwater.
Het concentraat dat daarbij ontstaat moet afgevoerd worden.
Niet inzetbaar voor het verwijderen van bacteriën.
De installatie is niet voor de US-Amerikaanse markt bedoeld.

1.3 Houdbaarheid
De omkeerosmose-installaties worden in de fabriek van een fabricatiedatum op 
het typeplaatje voorzien en de osmosemodule wordt met een membraanverzor-
gingsmiddel beschermd.
Het membraanverzorgingsmiddel moet ca. 1x per maand ververst worden om 
een optimale werking te behouden. De installatie moet tegen vorst beschermd 
worden. De temperaturen in de bedrijfsruimte mogen niet lager dan 5°C zijn 
(max. 40°C).

NE
DE

LA
ND

S

RO-omkeerosmosefilter

Veiligheidsbepalingen



T

www.ungerglobal.com40

1.4. Bedrijfstemperaturen, drukwaarden en aansluitingen

Het bereide water kan, afhankelijk van de samenstelling van het ongezuiver-
de water, meer of minder agressief zijn. Daarom moeten de onderdelen die 
met het bereide water in aanraking komen van geschikt materiaal gemaakt 
zijn.

Dit kan kunststof, zoals PE, PP, PVC of roestvrij staal zijn. Koperen buizen zijn 
op den duur aan afbraak onderhevig. 

Omgevingstemperatuur van de installatie: 5 – 40 °C
Watertemperatuur:  ..................................... 5 – 25 °C
Ingangsdruk:  ................................................ 0-6 bar
Bedrijfsdruk: ................................................. max. 10 bar
Elektrische verzorging ter plaatse:  ............. 230 V / 50 Hz

1.5 Beschermklassen van de elektrische onderdelen van de RO

Elektromotor: ............................................... IP 54
Pompbesturing:  ........................................... IP 65

1.6 Aanpassingen en veranderingen aan het toestel

Eigenhandige veranderingen zijn uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.  
Er zijn speciaal voor deze omkeerosmose-installatie originele onderdelen en  
toebehoren ontwikkeld.

Voor schade die ontstaat door veranderingen aan de installatie of door het gebruik 
van niet-originele onderdelen, is elke aansprakelijkheid van de fabrikant uitgesloten 
en vervalt de garantie.

De aansprakelijkheid/garantie vervalt bij: 
• Bedienings- en installatiefouten.
• Openen/demonteren van de behuizing buiten Unger om.
• Verwisselen van aansluitingen en slangen, mits gedaan door een medewerker van 

Unger.
• Vervangen van reserveonderdelen die niet op de officiële prijslijst van reserveon-

derdelen van Unger staan.
• Eigenhandig uitvoeren van veranderingen in de constructie.
• Gebruiken van niet-toegestane chemicaliën. 
• Niet naleven van de veiligheidsbepalingen (bijv. bescherming tegen vorst).
• Onvoldoende onderhoud (1x per jaar door speciaalzaak resp. door Unger).
• Het niet gebruiken van drinkwater

RO-omkeerosmosefilter
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2. Algemene informatie over omkeerosmose

Omkeerosmose is een milieuvriendelijke, fysische technologie voor het ontzouten 
van drinkwater, zonder gebruik te maken van chemicaliën. Het doel is het maken 
van zuiver water voor industrie en reiniging

De voordelen van omkeerosmose ten opzichte van andere ontzoutingsmethoden zijn 
aanzienlijk:
• Bijna gehele verwijdering van alle stoffen die in het water opgelost en verdeeld zijn (an-

ionen en kationen van de zouten, zwevende deeltjes, colloïden, organische stoffen, etc.).
• Lage bedrijfskosten, hoog rendement, snelle amortisatie.
• Minimale voorbereiding.
• Kan continu gebruikt worden.
• Neemt weinig ruimte in.
• Hoge en constante kwaliteit van het zuivere water.
• Gebruiks- en milieuvriendelijke procedure, omdat er geen regeneratie van het 

membraan nodig is, omdat er geen gebruik wordt gemaakt van zuren en zeep, 
zoals bij de volledige ontzouting met de chemische methode.

Belangrijke opmerkingen
Lees vóór de montage en ingebruikname deze bedieningshandleiding 
nauwkeurig door en houdt u aan de inhoud ter voorkoming van  
beschadigingen aan de installatie en de modules!

ATTENTIE!
Het water dat gebruikt wordt moet voldoen aan de Duitse Trinkwasserverordnung, het 
mag geen ijzer, mangaan of zware metalen bevatten (max. 0,05mg/l mangaan, max. 0,2 
ml/l ijzer) en het maximale silicaatgehalte (SiO2) mag niet hoger zijn dan 20 mg/l. Het 
toevoerwater mag bovendien geen barium en strontium bevatten. De modellen RO60C 
en RO60S zijn uitgerust met een actief-kolen-voorfilter (standaard).

Verder dient u op het volgende te letten:
• De installatie moet aangesloten worden op een koudwater-toevoer. De watertem-

peratuur mag niet meer dan 25°C bedragen.
• Als de toevoer van ongezuiverd water of de stroomtoevoer langer dan 1 week 

wordt onderbroken, moet de installatie in overeenstemming met de opslagvoor-
schriften voorbereid worden. Een andere mogelijkheid is de installatie ten minste 
om de 7 dagen gedurende ca. 5 minuten te laten draaien. 

• Opslagvoorschriften, zie onder 7.
• Let erop dat de filters regelmatig vervangen worden (voorfilters en indien  

aanwezig het actief-kolen-filter).

RO-omkeerosmosefilter
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Omkeerosmose
2.1. Werkwijze van omkeerosmose

Als een zoutoplossing en zuiver water door een semi-permeabel (halfdoorlatend) membraan ge-
scheiden worden, zal dit systeem proberen weer dezelfde concentratie te krijgen. 

 

 

Het water dringt zonder tussenkomst van buitenaf door het membraan en verdunt de oplossing 
tot het water aan beide kanten van het membraan dezelfde concentratie heeft. Dit proces heet  
osmose. Als de concentratie aan beide zijden gelijk is, is de statische druk in de oplossing even 
hoog als de osmotische druk.
De procedure is omkeerbaar (reversibel) als er op de zoutoplossing druk uitgeoefend wordt en 
daarmee de osmotische druk teniet wordt gedaan. Bij deze procedure, die omkeerosmose ge-
noemd wordt, wordt zuiver water door het membraan gedrukt, terwijl de zoutoplossing steeds 
geconcentreerder wordt. Bij de technische procedure van omkeerosmose noemt men de geconcen-
treerde oplossing concentraat, dat continu uit de installatie afgeleid wordt en het gegenereerde 
zuivere water permeaat. Er wordt daarom van permeaat- resp. zuiver-watercapaciteit gesproken. 

2.2. Reikwijdte van de koolstof voorfilter (RO60S)/ combi-voorfilter  
 (RO60C) 

• De reikwijdte van dit speciale actief-kolen-voorfilter hangt af van het chloorgehalte van het water.
• Bij 2 ppm chloorgehalte en een veronderstelde werkdag van 6-urige werkdag en een 5-dagen-week, 

zou het om de volgende capaciteit gaan:
• RO60S: het filter werkt voor ca. 100.000 liter water = ca. 200 werkuren, of ca. 40 werkdagen,  

of ca. 2 maanden
• RO60C: het filter werkt voor ca. 76.000 liter water = ca. 150 werkuren, of ca. 30 werkdagen,  

of ca. 1,5 maanden

U kunt pH-teststrips gebruiken, om het chloorgehalte van het water te meten.
Om te controleren, of het voorfilter correct werkt, meet u het water bij de  
contrentraatuitgang, achter op het filter. Zodra de waarde boven 0 ppm is, 
moet het voorfilter vervangen worden.
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3. Technische gegevens
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Technische gegevens

1. Robuuste RVS transportwagen
2. Aansluiting watertoevoer
3. RO60C: 4,5“ x 10“ combi-voorfilter 

(fijnpartikel+chloor) 
RO60S: 4,5“ x 10“ standaard voorfilter

4. Drukmeter watertoevoer na voorfilter
5. Dubbel membraan
6. RO60C: 4,5“ x 20“ hars-nafilter 

RO60S: 4,5“ x 20“ carbon-voorfilter (chloor)

7. Concentraatafvoer
8. Pompbesturing
9. Permeaatafvoer
10. Pomp
11. TDS-meter
12. Drukweergave, pomp
13. Overdrukklep
• Filtersleutel grote filterbeker
• Intrekbuis voor de voorbereiding voor de opslag

3.1. Omvang van de levering

  RO60C  RO60S
Elektrische aansluiting primair  230 V/50 Hz 
Ingangsdruk   0-6 bar
Max. bedrijfsdruk  10 bar
Zuigvermogen (bij 1“-leiding, 15°C)  5m/-0,5 bar 
Rendement   ca. 60 %
Watertemperatuur   5°C-25°C
Maximaal vermogen   bij 15°C
Zoutgehalte in ongezuiverd water  max. 1000 mg/l
Zoutpercentage concentraat   100% (harsfilter)
Silt Density Index   max. 3
SiO2-gehalte in ongezuiverd water  20 mg/l
Permeaatcapaciteit bij 15°C watertemperatuur l/h ca. 700l   ca. 750l
Pompaansluiting  1,1 kW
Standaardaansluiting toevoerwater   1“
Standaardaansluiting concentraat  G3/4“
Standaardaansluiting concentraat  G3/4“
Hoogte  1230 mm
Breedte  750 mm
Diepte  510 mm
Gewicht   83 kg
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4. Transport & verpakking

De waterzuiveringsinstallatie is voor verzending zorgvuldig gecontroleerd en  
verpakt. Toch kunnen beschadigingen tijdens het transport niet uitgesloten worden.
Daarom moet elke installatie bij ontvangst in het bijzijn van de leverancier op  
beschadigingen gecontroleerd worden.

4.1. Ingangscontrole

Controleer of de levering volledig is aan de hand van de afbeelding.
Controleer het toestel visueel op transportschade en kijk naar de fabricatiedatum 
voor het aanhouden van de maximale opslagduur.

De installatie moet uiterlijk ca. 6 maanden na de fabricatiedatum in gebruik geno-
men worden. 

4.2 Klachten

Het toestel is tijdens transport beschadigd:

• Geef de schade aan bij de onderneming waarvoor de leverancier de installatie bij 
u aflevert.

• Bewaar de verpakking voor een evt. terugzending (alleen bij levering via een 
transportbedrijf).

Klachten over transportschade kunnen zonder schriftelijke bevestiging van de leve-
rancier of bij onvoorwaardelijke acceptatie niet gehonoreerd worden!

5. Ingebruikname 

5.1 Procedure voor eerste ingebruikname;  
uitspoelen van het membraanverzorgingsmiddel
• Voordat er met de glasreiniging kan worden begonnen moet het systeem  

grondig stroomloos gespoeld worden om vuil, aanslag en membraanverzor-
gingsmidel te verwijderen. Dat geldt in het bijzonder na langere stilstand resp. 
na het aanbrengen van membraanverzorgingsmiddel.

• De watertoevoer moet altijd eerst gestart worden, voordat de stroom aangeslo-
ten wordt.

• Controleer alle slangaansluitingen en leidingen op dichtheid, aangezien er door 
schokken tijdens het transport van de installatie evt. lekkages kunnen ontstaan.

RO-omkeerosmosefilter

Transport & verpakking
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1. Sluit de slangen op de installatie aan (drinkwater, concentraat en permeaat)
2. Het filter voorfilter is al geplaatst. Controleer dat door visuele controle.
3. Open eerst de waterkraan op de waterleiding en dan de kraan op de leidingwater-

ingang van het RO-filter.
4. Kijk of er, zonder dat de pomp ingeschakeld is, water door de installatie loopt. De 

drukweergave (12) op de filteruitgang moet de actuele stadswaterdruk weergeven.
5. Installatie 5 min. spoelen, tot het water kleurloos en zonder bellen wegloopt  

(dan is de membraanverzorgingsmiddeloplossing weggespoeld).
6. (Alleen RO60C): Onderbreek de watertoevoer en schakel de hars-patroon in de circu-

latie in. Sluit daarvoor de slangen op de filterbehuizing aan. De hierbij verwijderde 
adapter met dubbel schroefdraad voor later aanbrengen van membraanverzorgings-
middel beslist bewaren.

7. Installatie op de stroom aansluiten. De pomp moet geluidsarm lopen, de drukweer-
gave van de pomp gaat naar ca. 7-9 bar (afhankelijk van de watertemperatuur).

8. De installatie moet nu nogmaals 5 min. gespoeld worden zodat deze vrij is van bellen, 
druk om te ontluchten de rode knop op het harsfilter (RO60C) of op het carbon filter 
(RO60S) (6) in.

9. Het reinigingswater is nu beschikbaar. 

LET OP! Het concentraat mag niet teruggestuwd worden. De slang voor de concentraat-
uitgang moet vrij lopen en mag niet geknikt zijn, omdat anders een beschadiging van 
het membraan(en) het gevolg is.

5.2 Dagelijkse ingebruikname
• Sluit de slangen op de installatie aan (drinkwater, concentraat en permeaat)
• De installatie moet nu gespoeld worden tot het water zonder bellen wegloopt (zonder 

pomp)
• Als het water bijna zonder bellen wegloopt kan de hogedrukpomp door het aansluiten 

van de stroom ook ingeschakeld worden.
• U dient er goed op te letten dat de slang geen knikken heeft, anders wordt de  

hogedrukpomp door te weinig druk uitgeschakeld.
• Altijd eerst de watertoevoer openen, dan de stroom inschakelen!
• De bedrijfsdruk (membraandruk) (12) moet altijd ca. 4,5 bar (bij 15°C watertemp.)  

hoger zijn dan de ingangsdruk (4). Zo krijgt u altijd goede filterwaarden. 
• De bedrijfsdruk mag 10 bar niet overschrijden, evt. de ingangsdruk met de kraan (2) 

verlagen. 

Waarschuwingsaanwijzingen:
• Het apparaat staat tijdens het bedrijf onder druk. Als slangen tijdens het bedrijf ver-

wijderd worden, komt het water met grote druk naar buiten!
• Ook als het apparaat niet meer in bedrijf is, staan de slangen nog onder druk. Voor 

demontage, altijd beide kranen openen, om het apparaat drukvrij te maken.
• Altijd erop letten, dat de banden altijd compleet met lucht gevuld zijn. Het standvlak 

moet altijd effen zijn, zodat het apparaat niet kan omvallen.

RO-omkeerosmosefilter

Ingebruikname
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6.1. Uitschakelen van de installatie

• Sluit de watertoevoer (2) af en wacht tot de installatie uitschakelt. 
Sluit nu het water op de waterleiding af en verwijder de slang. 
Haal de installatie van de stroom.

• Sluit nu de waterafvoer (9) af en trek de slang van de steel af.
• Open nu weer beide wateraansluitingen (2) & (9), om de druk in de leiding af te 

bouwen en resterend water te laten uitlopen. 

6.2. Onderhoud en verzorging

Als de installatie gedurende langere tijd stilstaat (7 dagen), moet het systeem voor-
bereid worden voor opslag om te voorkomen dat er bacteriën in het membraan 
komen.
Het is aan te bevelen 1x per jaar een onderhoudsbeurt op de installatie door de 
speciaalzaak of Unger te laten uitvoeren.

6.2.1. Voorfilter
Voorfilter (3) voor iedere ingebruikname op vervuilingsgraad door visuele controle 
controleren, evt. vervangen.

6.3. Bescherming tegen vorst
De installatie moet tegen vorst beschermd worden. 
Min. ruimtetemperatuur 5°C.

ATTENTIE
Gebruik nooit andere chemicaliën, omdat bij alle middelen getest moet zijn of 
het membraan ertegen bestand is.

6. Gebruik van de osmose-installatie

Het hoogst toegestane rendement bedraagt, afhankelijk van de kwaliteit van het onge-
zuiverde water en de voorbehandeling (RO60C: bij 15°C ca. 700l/h,  
bij RO60S: ca. 750l/h.). Deze waarde is vast ingesteld en mag niet gewijzigd worden!
Afhankelijk van hoe de leidingen liggen in een gebouw kunnen deze waarden naar bo-
ven gecorrigeerd worden.

RO-omkeerosmosefilter

Gebruik van de osmose-installatie



www.ungerglobal.com 47

RO-omkeerosmosefilter

Voorbereiding voor opslag
RO-omkeerosmosefilter

Gebruik van de osmose-installatie
7. Voorbereiding voor opslag

De geleverde omkeerosmose mag niet langer dan 7 dagen stilstaan. D.w.z. 
de toevoer van ongezuiverd water mag niet langer dan 7 dagen onder-
broken zijn. De installatie moet ten minste om de 7 dagen ingeschakeld 
worden.  
Als de installatie langer dan 7 dagen stilstaat moet deze voorbereid worden 
voor opslag. Daarvoor hebben we, speciaal voor deze installatie, een kit 
voor mobiele osmose-installaties ontwikkeld. Deze kit kan, indien nodig, bij 
de speciaalzaak aangevraagd worden.

1. (Alleen RO60C): Voordat u de volgende stappen uitvoert, moet het harsfil-
ter beslist overbrugd worden, omdat deze door het membraanverzorgings-
middel beschadigd wordt. Maak daarvoor de beide slangen los en verbind 
ze met het dubbel schroefdraadstuk, waarmee ze ook bij levering  
verbonden waren.

2. Schroef de filterbeker in de voorfiltergroep open en verwijder het filterin-
zetstuk. Plaats de meegeleverde intrekbuis van onder in de zwarte filterbe-
vestiging. Het einde met het dwarsboorgat moet beneden zijn.

3. Vul vervolgens het meegeleverde membraanverzorgingsmiddel in de filter-
beker en schroef de beker weer goed dicht.

4. Sluit de installatie alleen op de watertoevoer aan. (Geen stroom!)

5. De permeaat- en concentraatuitgangen moeten open blijven. U kunt het 
beste een opvangbak met een inhoud van ca. 2-3 liter onder de afvoeren 
zetten.

6. Controleer of de installatie uitgeschakeld is.

7. Open het watertoevoerventiel en laat het toevoerwater door de installatie 
lopen zonder de installatie in te schakelen.

8. Het membraanverzorgingsmiddel loopt nu door de installatie met behulp 
van de watertoevoerdruk. 

9. Zodra het membraanverzorgingsmiddel achter op de concentraat-uitgang 
naar buiten komt, sluit dan het watertoevoerventiel.

10. Nu is de installatie voorbereid voor opslag. Nu moet het binnendringen van 
lucht in het systeem voorkomen worden door het sluiten van de beide rode 
kranen (2) & (9).

11. Aanbevolen wordt om de membraanverzorgingsmiddeloplossing eenmaal 
per maand te verversen, om de werking ervan te behouden.

12. Let erop, dat het watertoevoerventiel niet te lang open blijft. Het risico 
bestaat dat het membraanverzorgingsmiddel volledig wordt uitgespoeld en 
verloren gaat.
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RO60C: harsfilter
8. (RO60C): Het geïntegreerde harsfilter
8.1. Gebruik
• Een omkeerosmose-installatie filtert het water tot ca. 95-98%.
• Om 100% filtering te krijgen heeft dit apparaat een aanvullend 

harsfilter. Dit is vooral belangrijk voor gebieden met zeer hard water 
of op speciale oppervlakken.

• Een optimaal filterresultaat krijgt u echter alleen, als de cartridge 
compleet met water is gevuld.

• Om te ontluchten wordt de rode knop boven het filter ingedrukt.  
Druk deze zolang in, tot in plaats van lucht water naar buiten komt.

• Herhaal dit evt., tot de cartridge compleet met water is gevuld.

8.2. Ingebruikname
• In leveringstoestand is het harsfilter overbrugd.
• Dat hangt samen met het aanbrengen van het membraanver-

zorgingsmiddel voor levering. Deze vloeistof mag NIET door het 
harsfilter lopen.

• Daarom eerst het apparaat ca. 5 minuten doorspoelen, dan pas 
de slangen rechts en links op het harsfilter aansluiten.

• A.u.b. niet ingang en uitgang verwisselen.
• Harsfilter met de rode knop ontluchten.

8.3. Hars vervangen
• Controleer altijd met de TDS-meter de waarde van het gefilterde 

water.
• Als de „Out“-waarde groter is dan 0, geeft dat aan, dat het hars 

langzaam verbruikt is en snel vervangen moet worden.
• U moet het hars vervangen, als de „Out“-waarde groter is dan 10, 

omdat dan eigenlijk geen filtering door het hars meer plaatsvindt.
1. Ontlucht het systeem door het indrukken van de rode knop op het 

harsfilter.
2. Schroef de doorzichtige filterbeker voorzichtig los 

(Let op, deze zou nog met water gevuld kunnen zijn).
3. Verwijder de harscartridge en schroef de witte afdekking vast  

(het deksel bevindt zich aan de onderzijde).
4. Neem de schuimstofinleg weg en verwijder het verbruikte hars in 

een vat of zak.
5. Vul de cartridge met nieuw hars.
6. Plaats het schuimstof weer en sluit de cartridge.
7. Plaats de cartridge in de transparante filterbeker en schroef deze 

weer op het apparaat vast. Zorg ervoor dat de juiste uitlijning van 
de cartridge, het witte deksel moet naar beneden wijzen.
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RO-omkeerosmosefilter

Overzicht van de werking
RO-omkeerosmosefilter

RO60C: harsfilter
9. De geïntegreerde TDS-meter

9.1. Gebruik
• Druk de „POWER“-toets in, om het apparaat te activeren.
• RO60C: Om de waarde van het binnenkomende zuivere water in het harsfilter weer te 

geven, druk op „IN“. 
Deze waarde geeft de kwaliteit van het water na filtering door het osmosefilter weer. De 
waarde van het gefilterde, uitgaande water, na het harsfilter, wordt bij „OUT“  
weergegeven.

• RO60S: De diode voor de ingangswaarde “IN” is direct na het voorfilter en de voor de 
uitgangswaarde “OUT” na de membranen aangesloten. U meet dus de ingangswaarde van 
de waterleiding en het door het systeem gefilterde water.

• De weergegeven waarde heeft wat tijd nodig om zich af te stemmen. De meest exacte 
waarde krijgt u na ca. 10 seconden.

• Als de „x10“-weergave verschijnt, wordt een waarde boven 999 ppm gemeten. 
Vermenigvuldig nu de weergegeven waarde met 10. 
Als dus bijv „ 143x10“ weergegeven wordt, is de correcte waarde 1430 ppm.

• De TDS-meter schakelt automatisch na ca. 30 seconden uit.

9.2. Verzorging
• Deze TDS-meter heeft in principe geen verzorging nodig. Desondanks moeten de vol-

gende punten in acht genomen worden:
• Raak nooit de sensoren aan, omdat het huidvet de correcte TDS-waarden kan beïnvloe-

den.
• Gebruik alcohol om de sensoren te reinigen en laat deze aan de lucht drogen.
• Als u vaststelt, dat de weergegeven waarden niet meer correct kunnen zijn, of wanneer 

“BAT” wordt weergegeven, vervangt u dan de batterijen.

9.3. Batterijen vervangen
• Als het display vaag wordt of weergavefouten vertoont, moet u de batterijen vervangen.
1. Draai de vier metalen schroeven (niet de plastic schroeven) aan de onderkant los en ver-

wijder de achterwand.
2. Verwijder de batterijen.
3. Vervang altijd beide batterijen (type AA). Let op de juiste polariteit.
4. Sluit de achterwand weer en schroef deze vast. Het apparaat hoeft niet opnieuw  

gekalibreerd te worden.

10. Pompbesturing
In de zwarte kast, rechtsboven de pomp, bevindt zich de pompbesturing. 
Met de rode knop zet u het apparaat terug en start het opnieuw. 
Dat is bijv. nodig, als te weinig druk bij de ingang aanwezig is. 
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RO-Umkehrosmose-Filter

EU Declaration of Conformity
EU-Konformitätserklärung 
im Sinne der Richtline Maschinen 2006/42/EG, EMV 2014/30/EU. Die Umkehrosmose Typ RO60C/
RO60S mit der Herstellernummer: siehe Typenschild ist entwickelt, konstruiert und gefertigt in 
Übereinstimmung mit den oben genannten EG-Richtlinien. Angewandte, harmonisierte Normen, 
insbesondere: EN ISO 12100, EN 60204-1, EN ISO13849-1, EN ISO 13587. Die technischen Unterlagen 
sind vollständig. 
EU Declaration of Conformity 
according to Machinery Directive 2006/42/EC, EMV 2014/30/EU The reverse osmosis Type RO60C/RO60S 
with the manufacturer’s number: See nameplate, has been designed and produced in accordance with 
the abovementioned EC Directives. Applied harmonised standards, in particular: EN ISO 12100, EN 
60204-1, EN ISO13849-1, EN ISO 13587. The technical documents are complete. 
Déclaration de conformité EU 
conformément à la directive sur les machines 2006/42/CE, EMV 2014/30/EU L’osmose inverse type 
RO60C/RO60S avec le numéro du constructeur : cf. plaque signalétique, a été développée, conçue et 
fabriquée conformément aux directives CE mentionnées ci-dessus. La documentation technique est 
complète. Appliqué les normes harmonisées, en particulier: EN ISO 12100, EN 60204-1, EN ISO13849-1, 
EN ISO 13587.
Dichiarazione di Conformità EU  
ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE, Direttiva EMV 2014/30/EU. L’apparecchio per osmosi 
inversa tipo RO60C/RO60S con numero produzione (vedere la targhetta identificativa) è sviluppato, 
costruito e realizzato conformemente alle Direttive CE sopra menzionate. In particolare, le norme 
armonizzate applicate: EN ISO 12100, EN 60204-1, EN ISO13849-1, EN ISO 13587. La documentazione 
tecnica è completa. 
Declaración de conformidad EU 
Conforme a la Directiva de máquinas 2006/42/CE, EMV 2014/30/EU. La ósmosis inversa del tipo 
RO60C/RO60S con el número de fabricante: véase la placa de características ha sido desarrollada, 
diseñada y producida en conformidad con las directivas CE anteriormente mencionadas. Aplicó normas 
armonizadas, en particular: EN ISO 12100, EN 60204-1, EN ISO13849-1, EN ISO 13587.  
La documentación técnica es completa. 
EU-conformiteitsverklaring 
in het kader van de richtlijn Machines 2006/42/EG, EMV 2014/30/EU. De omkeerosmose type RO60C/
RO60S met het fabrieksnummer: zie typeplaatje is ontwikkeld, geconstrueerd en vervaardigd in 
overeenstemming met de bovengenoemde EG-richtlijnen. Met name toegepaste geharmoniseerde 
normen: EN ISO 12100, EN 60204-1, EN ISO13849-1, EN ISO 13587.De technische documenten zijn 
volledig. 

Solingen 03.12.2019

Kai Hirsch 
Director Advanced Technologies


