
Malé reverzné osmózy – servisné periódy 

Vzhľadom na to, že sa jedná o reverzné osmózy malých výkonov, kde sa kladie dôraz na kompaktnosť a nákupnú 
cenu, nieje pred vstupom surovej vody na reverznú osmózu vykonávaná žiadna predúprava vody. Pri priechode 
surovej vody cez filtračné stupne reverznej osmózy tak dochádza k nezvratnému zanášaniu filtračných stupňov a 
membrán reverznej osmózy, ktoré je nutné po určitom prevádzkovom zaťažení vymeniť za nové. Nižše uvedené 
tabuľky sú návodom pre servis nami dodávaných kompaktných reverzných osmóz. 

 

Pallas Cool 

pos
. položka perióda výmeny 

*) obj.č.

1 12“ vstupný mechanický 
filter 6 mesiacov 5220030004

2 12“ filter s aktívnym uhlím 6 mesiacov 5220030005

3 12“ jemná uhlíková filtrácia 6 mesiacov 5220030006

5 10“ výstupný uhlíkový filter 6 mesiacov 5220020021

4 GPD membrána 2 – 3 roky 5220020017

*)  ide o odporúčané lehoty pre výmenu filtračných stupňov

Pallas Slim 300 

pos
. položka perióda výmeny 

*) obj.č.

1 12“ vstupný mechanický 
filter 6 mesiacov 5220030004

2 12“ filter s aktívnym uhlím 6 mesiacov 5220030005

3 12“ jemná uhlíková filtrácia 6 mesiacov 5220030006

5 10“ výstupný uhlíkový filter 6 mesiacov 5220020021

4 2 ks - GPD membrána 2 – 3 roky 2 ks - 5220020013

*)  ide o odporúčané lehoty pre výmenu filtračných stupňov

Technické zmeny vyhradené. Garancia iba v rámci našich dodávok. Dodávky produktov podľa všeobecných obchodných podmienok 
spoločnosti Aquael M.S Servis s.r.o.



Canature 600G 

pos
. položka perióda výmeny 

*) obj.č.

1 vstupný mechanický filter 6 mesiacov 5220030091

2 filter s aktívnym uhlím 6 mesiacov 5220030092

3 GPD membrána 1 - 2 roky 5220030093

4 výstupný mineralizačný 
filter 6 mesiacov 5220030094

*)  ide o odporúčané lehoty pre výmenu filtračných stupňov, výmena sa inak      
     riadi podľa diagnostickej signalizáce na zariadení

upozornenie:

- periódy výmeny môžu byť ovplyvnené vstupnou kvalitou upravovanej surovej vody

Technické zmeny vyhradené. Garancia iba v rámci našich dodávok. Dodávky produktov podľa všeobecných obchodných podmienok 
spoločnosti Aquael M.S Servis s.r.o.


