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. Opis 1 

Systemy  Odwróconej  Osmozy,                                  
to  jedne  z  najdokładniejszych  
urządzeń służących do filtracji wody. 

Filtracja wody za pomocą system u  RO,  
polega na separacji cząsteczek wody  
od  innych  rozpuszczonych  w  niej  
związków  za  pomocą  membrany  
półprzepuszczalnej  –  jest  to  proces  
odwrotny  do  naturalnego  procesu  
osmozy zachodzącego we wszystkich  
żywych komórkach. 

Membrana  osmotyczna  zatrzymuje  
% - 99% rozpuszczonych w wodzie  96 

zanieczyszczeń  organicznych                                          
i  nieorganicznych,  bakterii  oraz  
różnych wirusów. 

Półprzepuszczalna  membrana  RO  
składa się z wielu warstw nawiniętych  
na  perforowany  trzpień  umieszczony  
wewnątrz membrany.  

Zanieczyszczona woda wtłaczana jest  
pod  ciśnieniem  na  powierzchnię  
membrany,  gdzie  cząstki  wody  
przenikają  przez  mikroskopijne  pory  
membrany.  Zanieczyszczenia  zostają  
wydzielone i odrzucone do odpływu. 

W  ofercie  produktów  SUPREME,   
znajdziecie  Państwo  systemy,  pięcio,  
sześcio, a nawet siedmiostopniowe. 
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3 . Opis systemu SUPREME-RO 5 

SUPREME-RO5   to nowoczesność  
i wygoda w każdym aspekcie.  
Doskonały pod każdym względem,  
perfekcyjnie zaprojektowany oraz  
wykonany. Produkuje zdrową wodę  
osmotyczną, a także  nadaje wodzie  
niepowtarzalny smak i zapach. 

Nowoczesna i wydajna membrana jest  
w stanie wyprodukować do 280 litrów  
czystej wody na dobę. 

System nie zawiera mineralizatora,  
dlatego też może być używany  
do produkcji wody osmotycznej  
np. do celów akwarystycznych lub  
innych celów gdzie potrzebna jest  
woda demineralizowana. 
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4 . Opis systemu SUPREME-RO 6 

Nowoczesny i niezawodny, tak w skrócie  
można opisać system  SUPREME-RO6. 
Doskonała jakość wykonania powoduje,  
że system  SUPREME-RO6  nie ma sobie  
równych na rynku. 

System produkuje zdrową, mineralną  
wodę, zawierającą pierwiastki wapnia  
i magnezu w stężeniach podobnych  
do wartości, jakie występują w butelko- 
wanych wodach mineralnych. 

System w sprzedaży oferowany  
jest z dwuobwodową wylewką, któr a   

umożliwia pobór wody bezpośrednio  
po wkładzie mineralizującym  (S-L-MIN)   

oraz osobno wody po membranie  
osmotycznej. 
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5 . Opis systemu SUPREME-RO6-P 

SUPREME-RO6-P  to wersja systemu  
SUPREME-RO6 wzbogacona o pompę  
RO. Stosowany wszędzie tam, gdzie  
występuje niskie ciśnienie wody (poniżej  
2 ,8 bara ). 

Filtr zawiera specjalne zawory wyłącza- 
jące pompę w momencie napełnienia  
się zbiornika. 

Dodatkową zaletą systemu jest  
to, że poprzez wykorzystanie pompy RO,  
zmniejsza on odrzut wody do kanalizacji. 
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6 . Opis systemu SUPREME-RO 7 

SUPREME-RO7  - nowoczesny i stylowy,  
przeznaczony jest dla ludzi ceniących  
wysoką jakość wykonania oraz  
dla wszystkich, którzy prowadzą zdrowy  
tryb życia. 

SUPREME-RO7  wyposażony jest w nowo- 
czesny wkład jonizujący  AIFIR2000 , który  
wpływa korzystnie na organizm ludzki.  
Jest on odpowiedzialny za regulację pH  
płynów organizmu. Woda o odczynie  
zasadowym neutralizuje zakwaszenie  
naszego organizmu, jest również naturalnym  
utleniaczem, zmiatającym wolne rodniki. 

System wyposażony jest w wydajną  
membranę osmotyczną o dokładności  
filtracji 0.0001 mikrona.  

W systemie  SUPREME-RO7  zainstalowany  
został wkład mineralizujący  S-L-MIN , który  
wtórnie mineralizuje wodę w pierwiastki  
niezbędne dla organizmu ludzkiego, takie  
jak: wapń i magnez. 
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7 .  Systemy RO, zdrowa i bezpieczna  

    woda bez bakterii i wirusów* 

Systemy Odwróconej  

Osmozy, marki  SUPREME  dzieki  
wysokowydajnej membranie,  

są w stanie wyprodukować  

do 280 litrów czystej wody  

na dobę. 

Dokładność filtracji  

na poziomie 0,0001  µm ,  
eliminuje z wody większość  

zanieczyszczeń m.in. bakterie   

i wirusy. 

* wszystkie systemy marki SUPREME, wyposażone są w wysokowydajną  
   membranę 75 GPD. 
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8 .  Systemy RO, doskonały smak i zapach 

    napojów oraz potraw* 

Podczas filtracji osmotycznej  
usunięte zostają związki, które  
odpowiedzialne  są za nieprzy- 

jemny smak i zapach wody. 

Końcowy etap filtracji  odbywa  
się na wkładzie liniowym  
wypełnionym najwyższej jakości  
węglem aktywowanym. Woda  
po przepłynięciu przez złoże  
węglowe uzyskuje doskonały  
smak i zapach. 

* liniowy wkład węglowy S-L-CARB, poprawiający smak i zapach wody zainstalowany  
   jest we wszystkich modelach systemów RO marki SUPREME. 
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. Wylewka jedno i dwuobwodow 12 a 

J ednoobwodow a wylewka  stosowan a   jest  

w systemie  SUPREME-RO5 , który nie  posiada   

mineralizatora oraz jonizatora wody. 

Dwuobwodow a wylewka  stosowan a   jest  

w systemach  SUPREME-RO6, SUPREME-RO6-P   

oraz  SUPREME-RO7 . Umożliwia pobór wody  
bezpośrednio po osmozie oraz osobno wody  
mineralnej lub mineralno-jonizowanej. 
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16 . Kontakt 

DYSTRYBUTOR: 

www.supremefilters.com 


