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 אוסמוזה הפוכה לטיהור מי שתייה מערכתהוראות התקנה ל

 ההתקנה ע"י מתקין מוסמך בלבד.                                              
 

 הדגשים בהתקנה                                         
 

 כללית
 ניקוז אחרים לדוגמת המדיח כלים. חיבור הניקוז יעשה על קטע צינור חופשי מלחצים של מי  .1
 שעות(  וריקון של מיכל איסוף.  4. אין לשתות מהמים המטופלים אלא לאחר מילוי )של לפחות 4
 

 סדר התקנה כללי:
 
 התייעץ בלקוח. –הרכב את ברז מי השתייה במקום המתאים ליד הכיור  .1
 התקן ברז הזנת המים על קו מי השתייה. .2
 ע"י מילוי מים רגילים וריקון כל המיכל.שטוף את מיכל האיסוף  .3
 ניקוז אחרים.   לחציהתקן את חיבור הניקוז לצינור הניקוז בנקודה חופשית מ .4
 חבר את הצנרת הניתנת לחיבור בשלב זה.  .5
 מ"מ מרווח בין תחתית   50התקן את מכלול הסננים למקומם בעזרת פאנל החיבור . השאר לפחות  .6

 הסננים לרצפה.     
 הנח את מיכל האיסוף במקומו המיועד. .7
 חבר את שאר חיבורי הצנרת כנדרש. .8
 

 הרצת המערכת:
 
 בדוק שוב שכל החיבורים נעשו כנדרש. .1
 וודא שברז מיכל האיסוף סגור.  .2
 זנת המים ובדוק נזילות.פתח את ברז ה .3
 זרם נמוך . –פתח את ברז המיכל ואת ברז המזיגה בלחיצה ,עד שיזרום זרם יציב של מים  .4

 כוס בדקה( 1/8)       
 דקות ובדוק שוב נזילות.  5סגור את ברז המזיגה המתן  .5

 כמספר שעות. –אפשר למערכת למלא את מיכל המים. שלב זה ארוך  .6

 
 שטיפת המערכת ובדיקתה:

 
 פתח את ברז המזיגה במצב קבוע )עליון(, ואפשר למיכל הריקון להתרוקן )אין לשתות מים אלו(, .1

 עד שתישאר זרימת מים איטית ואחידה של מערכת טיפול המים.      
 אין לשתות מים אלו. -שעות ורוקן את מיכל האיסוף לכיור באמצעות ברז המזיגה 4המתן לפחות  .2
 המערכת מוכנה לשימוש. .3
 

 לרוקן שוב. וות המים לא משביעה רצון לאחר ריקון זה יש להמתין שוב עד למחרת אם איכ
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 ( של המים בקו. TDSהמים תלוי בלחץ המים בקו וברמת הזיהום ) ייצור: קצב הערה
 קטן. ייצור קצב ה –גדל , וככל שהזיהום גדול יותר   ייצורככל שהלחץ עולה קצב ה           

 
 

 חיבורי ברז המזיגה.  באזורת יתכנו רעשים של לחצי אוויר משתחררים  שים לב: בהפעלה ראשוני
 

 יש לסגור את ברז הכניסה למערכת וברז הכניסה למיכל ולהזמין טכנאי. –במקרה של תקלה 
 
 
 

 שרות לקוחות:
 הופ הנדסה

 תל אביב  24שניצלר 
 03-5185942/3 -טל

 


