
  
  
  
  
  
  

Mobiler RO

Quality Tools for Smart Cleaning

NOVINKA

HiFlo Ro MOBIL

Profesionální mobilní filtr pro reverzní osmózu 
PRAKTICKÝ - MOBILNÍ - EFEKTIVNÍ 
 
Tato HiFlo osmóza firmy UNGER je perfektním řešením pro 
mobilní nasazení a výrobu čisté vody na místě výškového mytí. 
 
Na základě fyzikálního principu reverzní osmózy jsou minerální 
složky zhruba z 95% z vody odfiltrovány, takže je možné 
provádět čištění skla bez dalších prostředků a to pouze pomocí 
tyčí a kartáče. Ve zvláště náročných případech je možné použít 
čistící přípravek LIQUID firmy UNGER. 
 
• průtok až 200 litrů za hodinu 
• okamžitý filtrační výkon 
• poměr čisté vody (permeat) k odpadní vodě s mineráliemi 

(koncentrát) 50:50 
• není třeba připojení na elektrické napětí s výjimkou případu 

nutnosti použití pumpy 
• prakticky žádné provozní náklady 
 
• Dodáváno včetně: 
• standardních hadicových spojek 
• tlakoměru 
• 2 kusů předfiltrů 
• pumpy (220 V) 
• dávkovací pumpy pro čistící přípravek  

(např. UNGER LIQUID) 

RO – Reverzní osmóza TYPICKÁ INSTALACE 

Mobiler RO # RO20G

Mobiler RO
mit Dosierpumpe

# RO30G

Reverzní osmóza je založena na fyzikálním 
principu. Voda je protlačována pod tlakem 
polopropustnou membránou. Cílem je snížit 
koncentraci minerálních solí rozpuštěných ve 
vodě. 
Tlak vody musí být vyšší než je přirozený 
požadavek na vyrovnání koncentrace, což jsou 2 
bary. Při určitém tlaku projdou membránou pouze 
molekuly vody, přičemž  částice minerálních solí 
se zadrží na membráně. 
Za těchto podmínek se dá dosáhnout čistoty vody 
až 95%. Tato hodnota již při čištění skla dostačuje 
k dosažení dobrých výsledků, tj. skla bez šmouh a 
krystalických usazenin po zaschnutí. Pouze při 
zjištění vysoké tvrdosti vody je nutné ještě použít 
granulátový (pryskyřičný) filtr. 
Důležité: Pro životnost filtrů reverzní osmózy je 
velmi důležitý konstantní a pravidelný průtok vody. 
Při delších provozních odstávkách musejí být filtry 
popřípadě vyměněny nebo vyčištěny speciálním 
prostředkem. 

Dodává  Ing. Petr Novotný  mobil: 602 366 602  e-mail: nbs@nbs.cz 
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Quality Tools for Smart Cleaning

HiFlo Ro MOBIL

Optimální kontrola 
• (a) Tlakoměr na vstupu vody 
• (b) Tlakoměr pro pumpu 
• (c)  Dávkovací pumpa pro čistící roztok 

Dvojnásobná předfiltrace 
• Optimální předpříprava vody 
• Přístupný hlavní filtr 
• Při pravidelném používání není třeba 
 žádné údržby 

Praktický výstup vody 
• Permeat = čistá voda do tyčí 
• Koncentrát = odpadní voda s mineráliemi 

• Čistící přípravek UNGER LIQUID 1:100 
• Okamžitě k dispozici po startu dávkovací pumpy 
• Po použití je vedení po krátkém proplachu opět 
 k dispozici pro čistou vodu 

Robustní transportní vozík 
• Stabilní a optimální pro přepravu zařízení  
• Velká gumová kola 
• Přesun přes schody možný 

Příslušenství a technické detaily 

Liquid 5l # FR500




