
AQUAPHOR RO-101S Morion  

 

 

 

Nowoczesny, kompaktowy i oszczędny system odwróconej osmozy z 5 litrowym wbudowanym 

zbiornikiem na czystą wodę. 

 

 

 

 

Zalety: 

➢ 3 filtry: mechaniczny (polipropylen), blok węglowy (z włóknem Aqualen i jonami aktywnego 

srebra) i membrana osmotyczna - skutecznie usunie z wody wszelkie szkodliwe 

zanieczyszczenia, aktywny chlor, siarczany, azotany, metale ciężkie, bakterie i wirusy i 

twardość wody. Filtracja do 0.01 mikrona. 

➢ 4 wkład mineralizator wzbogaca wodę w odpowiednią ilość minerałów takich jak magnez i 

wapń, nie powodując zwiększenia twardości wody i wytrącania się kamienia. 

➢ Jedyny filtr na rynku, który zamiast oddzielnego zbiornika zawiera wbudowany 5-litrowy 

zbiornik wodno-wodny. 

➢ System pracuje przy niskim ciśnieniu wody w wodociągu, bez dodatkowej pompy elektrycznej 

oszczędza do 9 ton wody rocznie. 

➢ niskie koszty eksploatacji - wymienne wkłady filtrujące i trwała membrana osmotyczna. 

➢ Z systemem Morion litr wody osmotycznej kosztuje do 10 gr. 

Cena z 

montażem 

1099 zł brutto 



Dane techniczne: 

1. Wymiary: 371x190x420 mm 

2. Waga: 6,2 kg (13,7 lb) 

3. Pojemność zbiornika: 5 l (1.3 Gal) 

4. Wydajność: 190 l / dobę (50 Gal / dzień) 

5. Min ciśnienie wody: 1,9 

6. Mineralizacja: 0.56 - 1.4 °dH (10 - 25 ppm) 

7. pH wody po RO - 6 / 7 

8. Wylewka: oddzielna do wody pitnej (w zestawie)  

 

Częstotliwość wymiany wkładów: 

➢ K5 filtr wstępny, mechaniczny – co 3-4 m-ce 

➢ RO-50S membrana osmotyczna  – co 18-24 m-cy 

➢ K7M mineralizator – co 12 m-cy 

 

K5 - Wymienny wkład filtrujący wykonany w 100% z polipropylenu. Wykorzystywany jest jako filtr 

wstępny do zatrzymania zanieczyszczeń mechanicznych, takich jak piasek i rdza. Chroni dalsze etapy 

filtracji. Stosowany w filtrach z oddzielną wylewką. Usuwa zanieczyszczenia do 5 mikronów. 

K2 - Wymienny wkład filtrujący wykonany zgodnie z technologią bloków węglowych z zastosowaniem 

włókna Aqualen i aktywowanego węgla kokosowego. Skutecznie usuwa z wody związki organiczne i 

aktywny chlor. Usuwa zanieczyszczenia do 3 mikronów. Jonowymienne włókno Aqualen wraz ze 

zmodyfikowanymi selektywnymi związkami chelatującymi dogłębnie i skutecznie usuwa z wody 

metale ciężkie. Zawiera bezpieczne srebro w aktywnej formie jonowej. 

RO-50S - Membrana osmotyczna stosowana jest w systemach odwróconej osmozy serii RO. 

Oczyszcza wodę z większości zanieczyszczeń, występujących w wodzie wodociągowej, jak również 

usuwa z wody bakterie, wirusy i cysty. Obniża nadmierną twardość wody z dowolnego poziomu 

początkowego. 

K7M (MINERALIZATOR) - Wkład mineralizujący wzbogacający wodę w potrzebne dla zdrowia 

minerały. Stosowany w systemach RO. Przywraca wodzie pierwotny smak i pomaga w zapobieganiu 

chorób serca. 

 

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU : 

1. FILTR AQUAPHOR MORION RO-101S z zamontowanymi wkładami filtrującymi 

2. ZAPASOWE WKŁADY FILTRUJĄCE K2, K5, K7M 

3. Uchwyty i złączki do podłączenia wkładu 

4. nowoczesna satynowa wylewka do czystej wody 

5. wężyki podłączeniowe JG x 3 szt. 

6. obejma odpływu wody do kanalizacji 

7. przyłącze wody 1/2' z zaworem kulowym 

8. korek serwisowy 


