
 

Quality Tools for Smart Cleaning

NOVINKA!HIFLO RO
VODNÍ FILTR 

 
Stacionární filtr pro reverzní osmozu 
EFEKTIVNÍ - JEDNODUCHÝ - LEVNÝ 
  
RO Vodní filtr je řešením pro začátečníky pro rychlou a jednoduchou přípravu čisté vody pro 
moderní způsoby čištění skleněných ploch. 
 
Voda je vedena přes předfiltrační stupeň a následně 
přes dva membránové filtry. Touto reverzní osmozou 
jsou minerální složky z 95% z vody odfiltrovány, takže je 
možné přistoupit k čištění skla bez dalších prostředků 
pouze s pomocí tyčí a kartáče. 

• průtok až 130 litrů za hodinu 
• okamžitý filtrační výkon 
• není třeba připojení na elektrické napětí s výjimkou  

případu nutnosti použití pumpy, pokud tlak ve  
vedení poklesne pod 2,76 bar 

• jednoduchá výměna filtrační a membránové vložky 
• nízké provozní náklady 
• kompaktní provedení 
• kompletní včetně hadicových koncovek 
• pouze pro výrobu čisté vody do zásobní nádrže 

RO STARTOVNÍ SADA: (zdarma ke každému RO vodnímu filtru)
• měřič čistoty vody (ppm) s vestavěným teploměrem 
• tlakoměr 

RO – Reverzní osmoza 
 
Reverzní osmoza 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. 
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HiFlo Ro Vodní filtr 
Příslušenství a technické detaily 

Předfiltr 
10 micron RO5MF Membránový 

filtr ROMEL Granulát RODIF 
Zapojuje se do systému jako poslední 
pouze v případě, že je požadavek na  
100% čistou vodu. Instalace je velmi 
jednoduchá a to pomocí hadicových 
spojek zahradního systému GARDENA. 
 

Pumpa 230V Pumpa 12V Nádrž 100 l 

Použití pro stacionární nasazení pro plnění 
nádrže. Např. Rotační pumpa typ DELTA 755,  
nasávací výška do 7,5 m, maximální provozní 
tlak 8 bar – dodávka včetně regulátoru tlaku. 
Standardní hadicové připojení. Motor s 
termopojistkou. Výkon 0,8 kW. 

 

Firma UNGER doporučuje: 
Toto příslušenství však firma UNGER sama nevyrábí. Je třeba se obrátit na jiného výrobce. 

K čerpání vody z nádrže pro přívod vody hadicí 
k HIFLO CarbonTec-tyčím.  
Možnou volbou je membránové čerpadlo, tlak 
3,0-7,5 baru regulovatelný, odběr 9A, 
doporučeno napájet z autobaterie 90 Ah. 

 

Modulový systém sestavený se 100 litrovými 
nádržemi. 
Použití je možné jak stacionární, tak mobilní. 
Moduly mohou být mezi sebou libovolně 
propojovány. Provedení z černého PVC (kvůli 
tvorbě řas) 

Důležité! Vodní HiFlo RO filtr pracuje optimálně pouze při dodržení určitých provozních podmínek. 
Pokud by hodnoty vody byly mimo toleranci jež je uváděná v tabulce, nemusí celý systém pracovat správně nebo vůbec. 

Tabulka maximálních a minimálních hodnot vstupní vody 
Podmínka minimum maximum poznámka 

Vstupní tlak 2,76 bar 5,52 bar 
Při nižším tlaku než 2,76 bar není systém schopen pracovat.  
Je nutné použít pumpu. Při tlaku vyšším než 5,5 bar se zničí membrána.  
Je třeba zařadit tlakový regulátor. 

Teplota vstupní 4,44 st. ºC 37,78 st. ºC 
vody 

Při teplotě pod 4,44 st.ºC je třeba vodu ohřát nebo 
smíchat s horkou vodou 

Obsah pevných 50 mg/l 1000 mg/l 
látek 

Výroba vody se pro každé 100 ppm nad 200 ppm 
zhruba o 56,8 l denně sníží.  

Tvrdost vody 0 mg/l 171 mg/l Nad 171 mg/l (9,6 st.tvrdosti) se životnost membrány snižuje.  
V tomto případě je třeba použít změkčovadla. 

Obsah chloru 0 mg/l  1,0 mg/l Při velkém obsahu chloru je třeba použít externí 
filtr s aktivním uhlím. Chlor ničí membránu. 

Obsah železa 0 mg/l  0,1 mg/l 

Obsah manganu  0 mg/l 0,05 mg/l 
Hodnota pH 4    10 
Celý UNGER RO systém je navržen pouze pro napojení na vodovodní řad s pitnou vodou! 

Při více než 0,1 mg/l obsahu železa může membrána 
pracovat nespolehlivě a její životnost se tak snižuje. 
Při koncentraci vyšší než 0,05 mg/l obsahu manganu může membrána vynechávat. 




