
HDX RO 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ

ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

5 ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ
ΜΕ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ

6 ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ
ΜΕ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- NSF  Πιστοποιημένα Μέρη 

- NSF Πιστοποιημένα Φίλτρα 

- Βιοκεραμικό Αλκαλικό Φίλτρο

- Υψηλής Ανθεκτικότητας

- TFC NSF Μεμβράνη

- Δυνατότητα για Πιεστική Αντλία

- Δυνατότητα Ενίσχυσης UV 

- NSF Stainless Steel Βαρελάκι 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

- Καθαρό νερό από την παροχή

- Νερό υψηλής ποιότητας 

- Καθαρό νερό για μαγείρεμα

- Χωρίς Χλώριο & Βακτήρια

- Βελτιωμένη γεύση

- Χωρίς χημικά

- Οικονομία στην αγορά νερού

Η Αντίστροφη Όσμωση αποτελεί το

καλύτερο και αποδοτικότερο σύστημα 

καθαρισμού του νερού.

Είναι αποτελεσματικό για αφαίρεση των

χημικών όπως το χλώριο, παθογόνων 

οργανισμών, τοξικές ουσίες, βακτήρια 

φυτοφάρμακα και άλλα μικρόβια. 

Το νερό είναι πάντα φρέσκο και καθαρό 

για να το πιούμε, να μαγειρέψουμε 

να φτιάξουμε αρωματικά ροφήματα, 

να πλύνουμε φρούτα και λαχανικά!

ΤΙ ΕΙΝΑΙ 
Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ

Η τεχνολογία της αντίστροφης όσμωσης

είναι μία φυσική διεργασία χωρίς την 

χρήση χημικών.

Ο συνδυασμός των φίλτρων μαζί με την 

ημιπερατή μεμβράνη επεξεργάζονται το 

νερό με αποτέλεσμα να μας δίνουν 

άριστης ποιότητας καθαρό πόσιμο νερό

κατευθείαν από την βρύση. 

Με την τεχνολογία της αντίστροφης 

όσμωσης αφαιρούνται από το νερό 

τα στερεά, χημικά και μολυσματικοί 

μικροοργανισμοί που έχουν διάμετρο 

μικρότερη των 0.0001 microns. 

Το σύστημα τοποθετείται κάτω από 

τον πάγκο της κουζίνας και ενώνεται 

κατευθείαν με την παροχή του πόσιμου 

νερού και με τη βρύση.

Εμπλουτίζει το νερό με στοιχεία 

τα οποία είναι ωφέλιμα για τον 

άνθρωπο. Όλα μας τα συστήματα 

διαθέτουν το ειδικό 

Αλκαλικό Φίλτρο! 

www.karmawatercy.com                     Αποκλειστικά στα KARMA WaterShop

pH, Ca, K, Na, Mg 



HDX RO
450 & 550 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ 5 ΣΤΑΔΙΩΝ ΜΕ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ  

Τα φίλτρα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε νερό το οποίο είναι μικροβιολογικά
ακατάλληλο ή αμφιβόου ποιότητας, χωρίς απολύμανση πριν ή μετά το σύστημα.
Τα στοιχεία τα οποία αφαιρούνται από το σύστημα δεν υπάρχουν κατανάγκη σε
όλα τα νερά. Το NSF είναι NSF εμπορικό σήμα της NSF International Corporation. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΠΙΕΣΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ
- Αυξάνει την πίεση
- Δυνατότητα μη ηλεκτρικής αντλίας
- Μειώνει την απόρριψη στο 80%
- Αυξάνει την λειτουργία κατά 35%
- Αυξάνει την ζωή της μεμβράνης

ΛΑΜΠΑ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
- 1 or 2 GPM 
- Επιπλέον προστασία από υιούς/ βακτήρια

ΒΑΡΕΛΑΚΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Δυνατότητα επιλογής μεγαλύτερου
αποθηκευτικού χώρου

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Λεωφ. Αθαλάσσας 75, Κατ. 3, 2012, Στρόβολος          +357 22 375 353           +357 22 375 544
ΠΑΦΟΣ:     Λεωφ. Ελλάδος 32, Κατ. 1,     8020, Πάφος                +357 26 222 722           +357 26 220 608 

www.karmawatercy.com            
Η εταιρεία KARMA Water Purification Systems διατηρεί το δικαίωμα, λόγω της συνεχής έρευνας και ανάπτυξης, να αναθεωρήσει, αλλάξει ή ακυρώσει τα όσα αναγράφονται στο παρόν ενημερωτικό έντυπο χωρίς ενημέρωση.

KARMA
Water Purification Systems

ΦΙΛΤΡΑ 5 ΣΤΑΔΙΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ 1
Φίλτρο Ιζημάτων 5 microns «Hydronix» 
Αφαιρεί αιωρούμενα στερεά υπολείμματα 
με διάμετρο μεγαλύτερη των 5 microns

ΣΤΑΔΙΟ 2
Φίλτρο Συμπαγούς Άνθρακα  «KX Matrikx P10»
Διαθέτει ενισχυμένο συμπαγή άνθρακα με πλέγμα 
το οποίο αφαιρεί όλες τις ανεπιθύμητες χημικές 
ουσίες (π.χ χλωρίνη), καθώς επίσης δεσμεύει 
και όλες τις δυσάρεστες οσμές, γεύση και στερεά. 

ΣΤΑΔΙΟ 3
Φίλτρο Συμπαγούς Άνθρακα «KX Matrikx CTO»
Φίλτρο ενεργού άνθρακα «Matrikx CTO» το οποίο 
αφαιρεί από το νερό τις χημικές ουσίες όπως τις 
χλωρίνες, κακές οσμές και γεύση. 

ΣΤΑΔΙΟ 4
Ημιπερατή Μεμβράνη «DOW FILMTEC TFC»
Μεμβράνη με σπειροειδή μορφή και διάμετρο 
0.0001 micron με αποτέλεσμα να αποκόπτει 
τους ιούς (0.02-0.4 micron) και τα βακτήρια 
(1-4 micron) που τυχόν να υπάρχουν στο νερό. 
Επίσης αφαιρεί μεταξύ άλλων βαριά μέταλλα, 
φυτοφάρμακα και την σκληρότητά του (πέτρα). 

ΣΤΑΔΙΟ 5
Φίλτρο “In-Line” «OMNIPURE»
Είναι κατασκευασμένο από καρύδα (coconut) 
και έχει την ιδιότητα να αφαιρεί επιπλέον 
χημικές ουσίες, καθώς επίσης να φρεσκάρει 
το νερό πριν να το πιούμε.

ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ
- Βιοκεραμικό Υλικό
- Αυξάνει το pH του νερού
- Αφαιρεί τοξίνες
- Εμπλουτίζει με μεταλλικά ιχνοστοιχεία 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 Ημερήσια Παραγωγή:
50 / 100 / 150 GPD

 Ντεπόζιτο:
17 (12L )Λίτρα ωφέλειμο

 Απόρριψη Αλάτων:
98%

 Πίεση Εισερχόμενου Νερού:
2.5 - 5.5 bar

 Θερμοκρασία Λειτουργίας:
4.4 - 37.8 C

 Σκληρότητα Νερού:
<120 ppm
pH: 
3 - 11

 TDS:
<1000 ppm
Διαστάσεις:
  4 Stage - 44 x 33 x 15 cm
  5 Stage - 44 x 36 x 15 cm

 

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ
ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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