
Versie 2.0

Installatie overzicht
standaard omgekeerde osmose apparaten.

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 (R.O. systemen zijn niet geschikt voor warm 
water toepassingen).

Het TFC membraan
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Componenten

Uw omgekeerde osmose apparaat bestaat (meestal) uit:
1. Een membraan, die de kern van het systeem vormt en die voornamelijk 

de opbrengst aan osmosewater bepaalt (50 GPD / 75 GPD / 100 GPD / 
125 GPD / 150 GPD). 50 GPD levert gem. 190 l/24 uur een 150 GPD 
levert ca. 560 l/24 uur.

2. Twee voorfilters (minimaal), te weten:
1. een sedimentfilter met een poriën grootte van 5 μ (doorlaatbaarheid);

welke de grovere vervuiling in het water tegen houdt en daarmee ook 
de levensduur van het membraan verlengt

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).

3. Een kunststof opslagtank
4. Een interne stromingsbegrenzer, deze bepaalt automatisch de juiste 

verhouding tussen gezuiverd en afval water
5. Externe stromingsbegrenzer. Deze zit in de afvalwaterslang dichtbij de 

osmose unit. Waarmee ook het membraan door(schoon)gespoeld kan 
worden.

6. Waterslangen; deze kan men coderen: wit voor toevoerwater / blauw 
voor gezuiverd osmosewater / rood (of zwart) voor afvalwater 

7. Een aansluit stuk voor bevestiging aan de koudwater toevoer leiding, dit 
kan zijn:
1. een prikstuk, waarmee in de koperen leiding een aansluiting gemaakt 

wordt (zie afbeelding)
2. een aansluitkoppeling, wordt tussen de waterleiding toevoer en de 

kraan gedraaid
8. Een afvoeraansluiting voor aansluiting afvoer afvalwater op afvoerpijp 

richting riolering, meestal een aanboorzadel
9. Twee afsluiters
10.Het systeem is voorzien van zgn. snel aansluitingskoppelingen.
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Het prikstuk

Koppelstuk

Het aanboorzadel 
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Het installatie schema

Een inbouwvoorbeeld 
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Gereedschap

Voor het monteren van het systeem heeft u aan gereedschap nodig:
• een schoevendraaier
• een kleine boor
• steeksleutel of bahco
• mes

Onderhoud

Het sedimentfilter en het koolstoffilter zullen 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. 

Bij normaal 'gezinsgebruik' en leidingwater toevoer, is de verwachting dat:
• het sediment en de koolfilters 8 tot 10 maanden mee gaan 
• het osmosemembraan ca. twee jaar mee gaat; het membraan mag niet 

droog komen te staan! Er kunnen zich bacteriën vormen en de werking 
van het membraan wordt sterk verminderd

• het actief koolstof na-filter een jaar mee gaat

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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Standaard verwijderingsstoffen lijst voor omgekeerde osmose systemen. 
Er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de kwaliteit van het toevoerwater en de instellingen 
van het systeem. 
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