Global Water Sp. z o.o.
ul. Daleka 7, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, www.sklep.osmoza.pl
tel. 32 360 25 43, kom. 503 177 946

Dane aktualne na dzień: 08-01-2023 09:17

Link do produktu: https://sklep.osmoza.pl/filtr-wody-osmoza-ro7-p-1.html

Filtr wody osmoza RO7
Cena (z VAT)

619,00 zł

Cena poprzednia

748,00 zł

Dostępność

W sprzedaży

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

Global Water

Opis produktu
Filtr wody osmoza RO7

Należysz do osób, które stawiają na zdrowy styl życia? Stara prawda mówi "dobra woda zdrowia doda". Stwierdzenie to jest ciągle i niezmiennie
aktualne. Woda jest niezbędna do życia, a jej jakość znacząco wpływa na stan organizmu. Warto więc zadbać o to, aby woda, którą pijemy,
posiadała jak najlepsze parametry.
Oferowany filtr do wody RO7 z systemem odwróconej osmozy to jedno z najlepszych dostępnych obecnie urządzeń tej klasy, pozwalające
przywrócić wodzie jej najlepsze właściwości. Po podłączeniu tego filtra w domu możesz pić wodę prosto z dedykowanego, dołączonego do
zestawu kranu bez konieczności jej przegotowania. Oczyszczoną wodę możesz podawać w dwóch wersjach do wyboru:
jako czystą wodę do przygotowania posiłków i napojów,
jako lekko zmineralizowaną do bezpośredniego spożycia (zamiast wody butelkowanej).
Obie wersje wody w procesie oczyszczania zostają mocno natlenione, co dodatkowo podnosi ich walory zdrowotne.

Odwrócona osmoza

Filtr odwróconej osmozy RO7 z mineralizatorem oraz dołączonym wkładem bioceramicznym GW-BCRR-L2 jest nadzwyczaj skuteczny i efektywny
z kilku powodów:
1. Odwrócona osmoza to naturalny proces, którego istota polega na oddzieleniu wody od rozpuszczonych w niej innych substancji bez
konieczności użycie środków chemicznych.
2. Osmoza odwrócona RO7 polega na przepuszczeniu zanieczyszczonej wody przez półprzepuszczalną membranę.
3. Podczas przechodzenia przez błonę z roztworu o większym natężeniu pod wpływem ciśnienia następuje oddzielenie zanieczyszczeń,
które następnie trafiają do ścieków.
4. Zastosowanie membrany z oczkami o wielkości otworów w rozmiarze cząstek wody następuje pełne oddzielenie wody na poziomie
molekularnym. Woda trafia następnie do zbiornika ciśnieniowego, skąd jest podawana do oddzielnej wylewki umieszczonej na
kuchennym blacie bądź w zlewie.
5. Filtr do wody RO7 posiada dodatkowo wkład liniowy wykonany z węgla drzewnego i orzechów kokosowych, dzięki czemu uzyskana
woda posiada przyjemny, aksamitny smak.
6. Wkład bioceramiczny GW-BCRR-L2 wykorzystujący ultra czerwone pasmo promieniowania powoduje ułożenie cząstek wody w naturalne
klastry.
7. Dolomitowy mineralizator zastosowany w układzie filtracji dostarcza odpowiednio zbilansowanego zestawu związków mineralnych
rozpuszczalnych w wodzie.

wygenerowano w programie shopGold

Global Water Sp. z o.o.
ul. Daleka 7, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, www.sklep.osmoza.pl
tel. 32 360 25 43, kom. 503 177 946

Etapy
filtrze odwróconej osmozy RO7:

1. Wkład piankowy 5 mikronów (model GW-PS5-10) skutecznie usuwający zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości powyżej 5 mikron.
Wymianę zaleca się nie rzadziej niż co 6 miesięcy.
2. Wkład piankowy 1 mikron (model GW-PS1-10) usuwający mniejsze zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości powyżej 1 mikron.
Wymiana zalecana jest co 6 miesięcy.
3. Węglowy wkład blokowy (model GW-BL-10). Zastosowany w tym wkładzie węgiel aktywowany skutecznie usuwa chemiczne
zanieczyszczenia będące w wodzie takie jak w tym: chlor, chlorofenole, fluorki, detergenty i inne. Wkład aktywuje się w momencie
uruchomienia i zalania go wodą i działa przez okres 6 miesięcy bądź też po przepuszczeniu 8 tysięcy litrów wody.
4. Membrana osmotyczna jest najważniejszym wkładem w całym procesie filtracji wody. Zastosowana półprzepuszczalna membrana
powoduje skuteczne usunięcie od 90% do 99,8% wszystkich rozpuszczonych w wodzie związków chemicznych. Wewnętrzna strona
membrany powoduje rozdział wody na molekularnym poziomie. Następnie czysta woda gromadzi się w specjalnym zbiorniku
ciśnieniowym, podczas gdy jednocześnie oddzielone zanieczyszczenia trafiają do kanalizacji. Membrana posiada zdolność filtracyjną na
poziomie 0,0006 mikrona. Zależnie od jakości surowej wody wydajność membrany wynosi 385 litrów na dobę; zaleca się wymianę
membrany nie rzadziej niż co 36 miesięcy.
5. Liniowy wkład węglowy (model GW-CCA-L2) to specjalny wypełniony węglem drzewnym z orzechów kokosowych wkład poprawiający
jakość wody poprzez skuteczną eliminację substancji lotnych i zapachowych. Wkład należy wymieniać minimum co 6 miesięcy.
6. Mineralizator (model GW-MIN-L2) - wkład dolomitowy wzbogacający oczyszczoną osmotyczną wodę w następujące związki mineralne
oraz mikroelementy: Ca2+ - 34 mg/l, Mg2+ - 12 mg/l, Na+ - 22 mg/l, K+ - 8,5 mg/l, CO32- - 10 mg/l, SO42- - 0,3 mg/l, Cl- - 0,8 mg/l, F- 0,06 mg/l. Mineralizator wymaga wymiany co 12 miesięcy.
7. Wkład bioceramiczny GW-BCRR-L2 wykorzystujący ultra czerwone pasmo promieniowanie w głębokiej podczerwieni oraz pola
elektromagnetyczne, które rozbijają molekuły wody na drobne cząstki. Powoduje to uaktywnienie w organizmie komórek somatycznych,
stymulację krążenia krwi oraz poprawę metabolizmu. Wkład wymaga wymiany co najmniej raz na 24 miesięcy.
Zakres działania wkładu bioceramicznego w filtrze odwróconej osmozy RO7: wkład jest silnie magnetyczny i zapewnia liniową polaryzację
cząstek wody. Wszystko po to, aby polepszyć i pomóc Ci w zachowaniu dobrego zdrowia. Wkład w filtrze RO7 oddziałuje na wodę, zmieniając jej
właściwości fizyczne dzięki zastosowaniu silnego pola magnetycznego. Namagnesowana w ten sposób woda posiada zwiększoną zdolność do
rozpuszczania tlenu, co w efekcie wspomaga metabolizm organizmu. Potwierdzone raportami klinicznymi testy świadczą o tym, że
namagnetyzowana woda w większym stopniu zapobiega tworzeniu się kamieni żółciowych oraz nerkowych. Przeciwdziała nadciśnieniu oraz
obniża ilość tłuszczu we krwi do bezpiecznego poziomu. Używanie filtra RO7 z wkładem bioceramicznym przeciwdziała także miażdżycom tętnic
oraz wspomaga mały obieg krwi. Woda uzyskana w tak przeprowadzonym procesie osmozy, kompleksowo wzmacnia układ odpornościowy
całego organizmu oraz w większym stopniu zmiękcza i rozpuszcza składniki krwi.
Animacja pracy systemu odwróconej osmozy:

Filtr do wody RO7 zawiera w komplecie:
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zintegrowane przyłącze dla wody surowej (zasilanie) 1/2",
przyłącze do kanalizacji,
2 elastyczne przewody do podłączenia: biały o długości 5 metrów oraz czerwony - 1,5 metra,
klucz przeznaczony do obudowy filtrów,
klucz do instalacji wylewki,
zawór zapobiegający zalaniom,
zbiornik na wodę czystą o pojemność 12 litrów,
membrana Global Water 100 gpd,
zawór zbiornika,
wskaźnik wymiany wkładów.
Pierwsza obudowa filtra, dzięki temu, że jest przezroczysta, pozwala na bieżącą kontrolę stopnia zanieczyszczenia wkładu. Pozostałe dwie
obudowy mają kolor biały. Wszystkie uszczelnione zostały podwójnymi oringami. Kompletny system posiada wszystkie elementy niezbędne do
prawidłowego i sprawnego montażu. Znajdujące się w zestawie elastyczne przewody ułatwiają ustawienie urządzenia w dowolnym miejscu
kuchennej szafki, a zastosowanie obrotowych szybkozłączek nowej generacji pozwala na rezygnację ze stosowania klipsów zabezpieczających i
umożliwia estetyczne ułożenie przewodów instalacyjnych.

Wylewka

RO7 posiada jedną z najlepszych na rynku podwójnych wylewek do poboru uzdatnianej wody. Ten profesjonalny produkt na pewno będzie się
doskonale prezentował w Twojej kuchni.
Wylewka do filtrowanej wody jest jednym z najistotniejszych elementów, który jest codziennie i intensywnie eksploatowany. W filtrze wody RO7
znajdziesz wylewkę z ceramicznymi zaworami, a to gwarantuje nie tylko wysoką estetykę produktu, ale też doskonałą czystość pobieranej wody.
Wysokość wylewki wynosi 27 cm

Dane techniczne:

Temperatura wody zasilającej: 5°C - 40°C
Ciśnienie min. 2,8 bar
Ciśnienie max. 6,0 bar
Rodzaj połączeń: szybkozłączki nowej generacji
Przyłącze wody: 1/2"
Wymiary urządzenia [cm]:
15 x 40 x 55 + zbiornik wys. 35 cm, śr. 24 cm
Urządzenie produkowane w Polsce, atest higieniczny PZH
Stosunek wody czystej do odrzuconej: 1:2 - 1:8 w zależności od ciśnienia i temperatury wody, średnio jest to 1:4
Każde urządzenie jest bezpiecznie zapakowane w kolorowy, firmowy karton
Oczyszczona za pomocą RO7 woda nadaje się do:

wygenerowano w programie shopGold

Global Water Sp. z o.o.
ul. Daleka 7, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, www.sklep.osmoza.pl
tel. 32 360 25 43, kom. 503 177 946

picia bez gotowania,
sporządzania żywności dla dzieci,
uwydatnienia aromatu kawy i herbaty,
rozcieńczania soków i napojów,
produkcji kostek lodu,
mycia owoców, warzyw i mięsa,
przygotowywania potraw, które dzięki niej po zagotowaniu są zdrowsze i mają naturalny smak,
picia dla osób ze skłonnościami do tworzenia się kamieni w nerkach i woreczku żółciowym,
pielęgnacji delikatnej skóry niemowląt,
mycia twarzy i zębów,
płukania delikatnych powierzchni (takich jak np. szkła kontaktowe),
stosowana w czajnikach, żelazkach, ekspresach itp. (nie pozostawia osadu kamiennego),
eliminacji czynników wywołujących uczulenia (jak np. chlor),
zmywania i płukania naczyń bez pozostawiania osadu,
użytku w akwarium, podlewania roślin i jako źródło czystej wody dla zwierząt domowych.
Gwarancja pełnego bezpieczeństwa

Systemy serii Global Water, w tym także filtr wody RO7, wyposażono w zapobiegający skażeniom zawór, który uniemożliwia cofnięcie i
przedostanie się zanieczyszczonej wody. Daje to pewność, że zastosowany w Twoim domu system filtracji wody z odwróconą osmozą będzie w
pełni bezpieczny nawet w sytuacji, gdy dojdzie do zatkania się bądź awarii kanalizacji.
RO7 posiada także wielokrotnego użytku i łatwy w obsłudze zawór przeciwzalaniowy, który natychmiast po wykryciu wody wewnątrz kuchennej
odcina jej dopływ do urządzenia.

Przypomnienieowymianiewkładów:

wygenerowano w programie shopGold

Global Water Sp. z o.o.
ul. Daleka 7, 41-253 Czeladź
e-mail: sklep@osmoza.pl, www.sklep.osmoza.pl
tel. 32 360 25 43, kom. 503 177 946

W zestawie naklejka Timestrip - po aktywacji zawartego w niej płynu odlicza czas do terminowej wymiany wkładów po 6 miesiącach eksploatacji.
Praktyczna i prosta w użyciu, możesz ją umieścić w dowolnym miejscu by zawsze pamiętać o regularnej wymianie wkładów!

Koszty eksploatacyjne

Komplet wkładów do wymiany po 6 miesiącach eksploatacji - Link do produktu TUTAJ
Komplet wkładów do wymiany po 12 miesiącach eksploatacji - Link do produktu TUTAJ
Wkład bioceramiczny: zalecana wymiana co 24 miesiące, link do produktu TUTAJ
Membrana osmotyczna: zalecana wymiana co 36 miesięcy, link do produktu TUTAJ

Gwarancja:
10 lat gwarancji dla klientów indywidualnych
Gwarancja dla firm: kup TUTAJ
Test urządzenia
Wybierz opcję TEST a Twoje nowe urządzenie zostanie przetestowane przed wysyłką byś miał jak najmniej pracy do wykonania. Sprawdzimy
szczelność połączeń, poprawność działania każdego podzespołu, wydajność, jakość wody itp. Otrzymasz w pełni sprawny system, który należy
tylko wpiąć do instalacji. Zalecamy montaż do 7 dni od otrzymania przesyłki.
Dowiedz się więcej jak testujemy urządzenia - KLIKNIJ TUTAJ
Montaż urządzenia

Wszystkie oferowane w sklepie urządzenia można zainstalować samodzielnie bez utraty gwarancji. Gdybyś jednak zechciał skorzystać z naszych
usług instalacyjnych - jesteśmy do Twojej dyspozycji. Koszt usług opisany jest w tej zakładce (kliknij).

Pomoc techniczna

Każdy produkt posiada polskojęzyczną instrukcję obsługi. Zapewniamy pomoc techniczną podczas montażu lub serwisu urządzeń.

Towar w magazynie

Jesteśmy producentem oferowanego produktu. Wszystkie produkty pokazane w sklepie znajdują się w naszych magazynach. Zawsze
jest możliwość osobistego zobaczenia oraz odbioru towaru w sklepie stacjonarnym.
Bezpieczna paczka

Każda przesyłka jest starannie zapakowana oraz ubezpieczona. Zwracamy uwagę na estetykę oraz bezpieczeństwo dostawy. Stały nadzór
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wysokiej rozdzielczości kamer video na każdym etapie produkcji, pakowania oraz wysyłki towaru. Śledzenie przesyłki on-line w czasie dostawy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wylewka filtra: Tak , Nie (- 50,00 zł )
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