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Installatie overzicht

Design Osmosesysteem 

Gefeliciteerd met uw aankoop van dit omgekeerde osmose systeem. 
Compact en fraai afgewerkt met een kunststof afdekkap. 

Wij zijn ervan overtuigd dat u een goede aankoop heeft
gedaan waarvan u vele jaren plezier zult hebben. Immers u
heeft een kwaliteitsproduct gekocht van een innovatieve en
toonaangevende producent van waterzuiveringssystemen
voor particulier en industrie: Aquapro. 
Dit omgekeerd osmosesysteem zal nagenoeg alle mineralen
daadwerkelijk uit uw drinkwater verwijderen, jaar in jaar
uit.  Op het systeem heeft u bij normaal gebruik 1 jaar
garantie.

Basis principe

Omgekeerde osmose is een
waterzuiveringssysteem op basis van membraanfiltratie:
een extreem fijn filter met microscopisch kleine openingen.
Onder druk wordt water door het membraan geperst
waarbij het membraan zo ontworpen is dat het alleen de
kleine watermoleculen van zuiver water er doorheen laat. Grotere deeltjes of moleculen met 
een chemische samenstelling niet. Deze in het water opgeloste vervuiling welke niet door het 
membraan gaat wordt met het afvalwater afgevoerd.

Een omgekeerde osmose apparaat levert dus twee waterstromen:
1. het pure osmosewater (ook wel demiwater genoemd)
2. het afvalwater.

Er zijn meerdere factoren welke invloed hebben op de snelheid waarmee water door een
membraan stroomt en die de kwaliteit en de opbrengst van het osmosewater bepalen.

Belangrijkste elementen zijn:
• Werkdruk: een hogere werkdruk geeft een hogere opbrengst en betere 

zuivering.
• Het gebruikte filter: de fijnmazigheid en materiaal samenstelling. Meestal 

wordt Thin Film Composite gebruikt
• Temperatuur: een hogere temperatuur geeft een hogere opbrengst en 

minder goede zuivering.
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Het TFC membraan

Componenten

Uw omgekeerde osmose apparaat bestaat uit:
1. Een boosterpomp (geeft tot 5,5 bar druk) met transformator en 220V 

aansluitstekker.
2. Twee drukschakelaars: lagedruk, schakelt het systeem uit wanneer de 

toevoerwaterdruk onder de 1.5 bar komt en een hoge drukschakelaar die de 
boosterpomop uitschakelt wanneer de druk boven de 2.5 bar komt.

3. Een 100 GPD membraan, die de kern van het systeem vormt en die 
voornamelijk de opbrengst en kwaliteit van het osmosewater bepaalt.

4. Twee voorfilters, te weten:
1. een sedimentfilter welke de grovere vervuiling in het water tegen houdt 

en daarmee de werking van de filtratie verbetert 
2. een actief kool filter, welke het membraan beschermt door o.a. het chloor

uit het water te verwijderen (De meeste membranen kunnen niet tegen 
chloor).

5. Een actief kool (na) filter voor optimalisatie van smaak en geur van het water
6. Een mineraal filter voor toevoeging gezondheidbevorderende mineralen 
7. Een kunststof opslagtank 
8. Externe stromingsbegrenzer, deze bepaalt o.a. automatisch de juiste 

verhouding tussen gezuiverd en afval water. Deze zit in de afvalwaterslang 
dichtbij de osmose membraan. Waarmee ook het membraan 
door(schoon)gespoeld kan worden.

9. Waterslangen, ¼“; deze kan men coderen, blauw wordt meestal gebruikt 
voor gezuiverd osmosewater.  

10. Een prik-aansluit stuk voor bevestiging aan de koudwater toevoer leiding(zie 
afbeelding).
• apart leverbaar is een aansluit koppelstuk, dat tussen de waterleiding 

toevoer en de kraan gedraaid wordt (zie afbeelding).
11. Een afvoeraansluiting voor aansluiting afvoer afvalwater op afvoerpijp 

richting riolering: een 40 mm aanboorzadel.
12. Een afsluitkraantje wat op de tank geplaatst wordt. 
13.Het systeem is deels voorzien van zgn. snel aansluitingskoppelingen en van 

conische (draai) klemfittingen.
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Aansluiten

Er zijn vier aansluitpunten:
• toevoer water vanaf waterleiding, gemerkt: INLET

◦ deze vindt u aan de rechterzijkant en is van het type 'snel koppeling' 
▪ voor een goed functioneren van het systeem dient u normaal waterdruk 

te hebben (min. 1,5 bar)

• aftap gezuiverd osmosewater (permeate), 
OUTLET:

▪ deze levert zowel osmosewater wat
uit de tank komt als dat wat door
het membraan geproduceerd wordt;
hiervandaan gaat de toevoerslang naar de bijgeleverde tapkraan

• het afvalwater (concentrate) aan de
linkerzijde, gemerkt BRINE; hiervandaan
komt de afvoerslang die verbonden wordt
met de afvoerbuis 

• de verbinding naar de tank, gemerkt
TANK; via dit aansluitpunt wordt zowel de tank gevuld als dat er water uit de 
tank wordt afgetapt
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Het prikstuk

Koppelstuk

Het aanboorzadel 
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Het installatie schema

Fittingen 

De kunststof aansluitingen en de slangen zijn van  ¼” maat. 
De fittingen op het mineraal filter zijn van het zgn.  type quick fitting. Fittingen die eenvoudig 
en doeltreffend op de slangen te bevestigen zijn door de slang in de fitting te steken.  
Het weer los koppelen doet u door de beweegbare rand naar beneden te drukken en de slang 
er uit te trekken. 
Voor een zekere/veilige afsluiting kunt u zgn. safety-clips aanbrengen die voorkomen dat de 
beweegbare rand onbedoeld naar beneden te drukken is.  Deze zij na te bestellen.
De andere fittingen, bijvoorbeeld op het sediment patroon, zijn zgn. conische draadfittingen 
waarbij de slang aangekneld wordt door het aandraaien van de kunststof moer, waar u de 
slang doorgestoken heeft.

www.hydrotense.eu



Opmerkingen

• Alle filters en het membraan zitten al gemonteerd in het systeem.
• Bij het eerste in gebruik name is het aan te bevelen om de eerste twee liter 

osmosewater nog niet te gebruiken en ook nog niet in de tank te laten lopen 
(neem daartoe het toevoerslangetje los van de aansluiting op de tank en laat 
het water in een grote kan of emmer lopen) het membraan dient altijd eerst 
'ingespoeld' te worden voordat het z'n optimale werking heeft.

• Geef het systeem de tijd om de tank te vullen, dit zal ruim 1 uur duren; bij een 
volle tank slaat het systeem vanzelf af.

TDS-waarde

De controle op de effectiviteit van uw osmosesysteem, en dus ook op de werking
van het membraan, kunt u doen door de verandering in de TDS-waarde te monitoren 
(TotalDissolvedSolids). TDS wordt uitgedrukt in µS (micro Siemens). Wanneer u een 
substantieel hogere TDS waarde meet, dan dient het membraan gespoeld te worden. Wanneer 
na het spoelen geen verbetering in TDS waarde optreedt, dient het membraan vervangen te 
worden. 
Let wel, met het mineraalfilter voegt u weer mineralen aan het water toe, hetgeen de TDS-
waarde weer doet stijgen. De  laagste waarde aan TDS meet u direct na het actief kool nafilter,
dus voor het mineraalfilter.

Enkele waarden voor de geleidbaarheid van water:
Gedestilleerd water : 1 μS/cm – laboratorium kwaliteit 
Omgekeerd-osmose water : 10 – 30 μS/cm (afhankelijk van  μS/cm waarde 

toevoerwater: minimaal 95%)
Regenwater – industriële omgeving : >60 μS/cm 
Regenwater – landelijke omgeving :  30 – 60 μS/cm 
Zeewater : 54 mS/cm = 54000 μS/cm 
Drink(kraan)water : 300 tot 700 μS/cm 

VOORDAT U HET SYSTEEM DAADWERKELIJK IN GEBRUIK NEEMT, 
CONTROLEER DAN OF ALLE AANSLUITINGEN (OOK DIE IN HET SYSTEEM) GOED 
AFSLUITEN EN GEEN LEKKAGES VERTONEN.

Aanbevolen wordt om het systeem eerst een aantal minuten te laten draaien 
zonder de afdekkap. U heeft dan goed zicht op de aansluitingen en koppelingen. Controleer 
deze of die goed afsluiten en geen lekkage geven. 
Mocht dit onverhoopt toch gebeuren, dan verzoeken wij u om

• de koppeling nog wat aan te draaien wanneer het de conische slangaansluitingen 
betreft

• de slang nog iets verder in te drukken wanneer het een 'snelaansluiting' betreft, mocht
dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan dient u het stukje slang te vervangen, of
wanneer mogelijk een kort stukje van de slang recht zonder bramen  af te snijden en 
opnieuw te bevestigen

• betreft het een lekkage op het filterpatroon: dan de fitting aan te draaien op dit 
filterpatroon, of deze even opnieuw te bevestigen nadat u nieuw en extra teflontape 
over de schroefdraad heeft getrokken.
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Onderhoud

Het sedimentfilter en het koolstoffilter zullen bij gebruik, langzaam dichtslibben 
en hun filtrerende werking verliezen. Tijdige vervanging van de filters is essentieel voor het 
juist functioneren van het toestel en de levensduur van het membraan. 
Hoe vaak de voorfilters moeten worden vervangen is voor een groot deel afhankelijk van het 
gebruik en de (leiding)waterkwaliteit in uw buurt. 

Vervang beide inline filterpatronen bij ongeveer 9400 liter geproduceerd osmose 
water. Voor een optimale bescherming is een jaarlijkse vervanging aan te bevelen. 

• Voorfilter inline sediment: AquaPro AIP 2Q
• Voorfilter inline actieve kool block: AquaPro AIC 2Q 

Het mineraalfilter vervangt u na 5.000 liter, hetgeen gemiddeld neer komt op 
een jaarlijkse vervanging bij gemiddeld gebruik van ca. 13 liter aan drinkwater. Bent u met 4 
personen of meer in het huishouden, dan zal een vervanging om het half jaar noodzakelijk 
zijn. 

• Mineraalfilter inline: AquaPro AIM 2Q

Het TFC-membraan heeft een levensduur van maximaal 2 jaar. Zorgt u er wel 
voor dat het membraan nooit 'droog' komt te staan. Er kunnen zich bacteriën vormen en de 
werking van het membraan wordt sterk verminderd. 

• Osmose membraan: Filmtec TW30 1812-100

Het actief kool nafilter dient u jaarlijks te vervangen. 
• Na-filter inline actieve kool: AquaPro AIC 2Q 

Indien u langere tijd geen osmosewater gebruikt dient u het apparaat toch elke paar weken in 
gebruik te nemen. Door het membraan regelmatig te spoelen zal deze langer meegaan. Om te 
spoelen haalt u de externe stromingsbegrenzer welke is opgenomen in de afvoerslang weg en 
laat u het water 15 minuten vrij stromen.
Verder onderhoud is er niet nodig.

Het afvalwater bevat verhoogde concentraties verontreinigingen.
NIET GESCHIKT ALS DRINKWATER.
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