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PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

STACJA FILTRACJI MOLEKULARNEJ
RO-206S HoReCa
NAJNOWSZEJ GENERACJI FILTR ODWRÓCONEJ OSMOZY AQUAPHOR 
RO-206S HORECA O SUPER WYDAJNOŚCI AŻ 300 GPD

Nowoczesny filtr odwróconej osmozy, mimo swoich niewielkich rozmiarów 
jest urządzeniem rewolucyjnym w dziedzinie odwróconej osmozy. Dzięki 
zastosowaniu aż 2 membran osmotycznych oraz bardzo wydajnej pompy 
zapewnia praktycznie nieograniczony zapas krystalicznie czystej wody aż do:

DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DLA DUŻYCH BIUR, RESTAURACJI I HOTELI

System odwróconej osmozy AQUAPHOR RO-206s HoReCa do wody pitnej, 
skutecznie usuwa z wody wszelkie zanieczyszczenia takie jak: bakterie, pasożyty, 
wirusy, azotany, chlor, ołów, arsen i inne niebezpieczne dla zdrowia toksyny. 
Całkowicie i trwale usuwa kamień. Łatwa kontrola poziomu zużycia każdego 
wkładu oraz możliwość podłączenia systemu do ekspresu do kawy. Bardzo 
kompaktowy i ekonomiczny system w porównaniu do klasycznych systemów 
odwróconej osmozy, dostępnych na rynku. 

47 litrów na godzinę
WYDAJNOŚCI!

RO-206S 
HoReCa
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AQUAPHOR RO-206S HORECA TO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE I ŁATWA OBSŁUGA

Dzięki systemowi odwróconej osmozy filtr zapewnia najlepiej oczyszczoną krystalicznie czystą wodę. Zaawansowany 
technologicznie filtr jest bardzo łatwy w obsłudze, dzięki czemu wymiany wkładów można dokonać samemu. RO-206S                
to rozwiązanie nie tylko dla domu, ale również świetnie się sprawdza w biurze czy lokalach gastronomicznych.

CO WYRÓŻNIA WYSOKOWYDAJNY SYSTEM OSMOZY RO-206S HORECA?

- optymalny stosunek wody przefiltrowanej do odrzutu wody na poziomie 1:2-1:4
- bardzo wysoka wydajność - aż 300 GPD
- wysokiej jakości pompa pracująca bardzo cicho podnosząca ciśnienie wody
- kompaktowe rozmiary
- prosta wymiana wkładów
- skuteczna praca już od 2 bar ciśnienia w sieci
- niskie koszty eksploatacji
- nowoczesny design
- wbudowany panel sterujący przypominający o konieczności wymiany wkładów
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K1

K2

WODA W RO-206S HoReCa

przechodzi przez wszystkie etapy filtracji: oczyszczanie wstępne, filtracja osmotyczna jednakże bez 
mineralizacji wody. Usuwa z wody wszelkie zanieczyszczenia mechaniczne, metale ciężkie, a także 
bakterie i wirusy. W ostatnim etapie filtracji woda zostaje wzbogacona w minerały, dzięki czemu nie 
tylko lepiej smakuje, ale jest również korzystniejsza dla naszego zdrowia. Filtr RO-206s składa się                    
z 4 elementów poprawiających jakość wody.

PROSTA WYMIANA WKŁADÓW

Wkłady w RO-206S wykonane są w technologii “click&turn”. Takie rozwiązanie pozwala na 
wymianę wkładów bez użycia narzędzi. Aby wyciągnąć wkład, wystarczy go przekręcić wciskając 
wcześniej przycisk na obudowie urządzenia. Wymiana jest tak prosta, że nie wymaga wzywania do 
niej zewnętrznego serwisu, można ją z łatwością wykonać samemu.

RO-206S SAM INFORMUJE O KONIECZNOŚCI WYMIANY WKŁADÓW

Panel sterujący zamontowany w przedniej części obudowy urządzenia informuje nas o konieczności 
wymiany wkładów. Kiedy zachodzi potrzeba wymiany, na przednim panelu zaczyna mrugać 
kontrolka oraz urządzenie daje sygnały dźwiękowe.

WKŁADY W RO-206S POSIADAJĄ 
TECHNOLOGIĘ AQUALEN

Jest to technologia, która maksymalnie 
zwiększa wydajność filtrów oraz wykazuje 
zdecydowanie lepsze właściwości.

RO-206S 
HoReCa
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K5 - wymienny wkład filtrujący 
wykonany w 100% z najwyższej jakości 
polipropylenu przeznaczonego do kontaktu 
z wodą pitną. Jest to filtr wstępny, który 
służy do zatrzymania zanieczyszczeń 
mechanicznych, takich jak piasek, żwir, 
rdza oraz muł. Chroni dalsze etapy filtracji. 
Usuwa zanieczyszczenia do 5 mikronów. 

K2 - wymienny wkład filtrujący wykonany                       
w technologii bloków węglowych                                                          
z zastosowaniem włókna AQUALEN i akt. 
węgla kokosowego. Skutecznie usuwa z wody 
związki organiczne i aktywny chlor. Usuwa 
zanieczyszczenia do 3 mikronów. Dodatkowo 
wkład zawiera bezpieczne srebro w aktywnej 
formie jonowej.

2 X RO150-S - wymianna membrana 
osmotyczna oczyszcza wodę z większości 
zanieczyszczeń do 0,0005 μm mikronów, 
występującyc w wodzie wodociągowej, jak 
również usuwa z wody bakterie, wirusy i cysty. 
Obniża nadmierną twardość wody z dowolnego 
poziomu początkowego oraz eliminuje do 99% 
związków i pierwiastków  toksycznych.

TRZY ETAPY FILTRACJI MOLEKULARNEJ RO-206S HORECA:

99,9 %
ochrony pr
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