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Macht aus hartem Leitungswasser weiches, 
hochreines Aquarienwasser 

Osmose Compact 130 D

1 So arbeitet die DENNERLE Osmose-Anlage
Funktionsprinzip ist die sogenannte Umkehrosmose: Das Leitungswasser wird mit Hilfe des Druckes in der
Hauswasserleitung durch eine Spezialmembran mit ultrafeinen Poren gepresst. Diese Poren sind so fein, dass nur die
kleinen Wassermoleküle hindurchpassen. Die größeren Schadstoffmoleküle, Härtebildner und Salze dagegen werden
ausgefiltert. Selbst Bakterien und Viren werden entfernt. Ergebnis ist ein sehr weiches, hochreines Wasser.
Der serienmäßige Feinfilter mit einer Porenweite von 5 µm entfernt selbst feinste Schwebeteilchen aus dem
Leitungswasser und verhindert so eine Verstopfung der Osmose-Membran. Der Aktivkohlefilter schützt die Membran
sicher vor aggressivem Chlor.
Durch den Präzisions-Durchflussbegrenzer ist automatisch immer das optimale Verhältnis von Osmosewasser zu
Restwasser von 1 : 4 eingestellt - für eine lange Membranlebensdauer.

Wichtige Hinweise
· Alle Bauteile, insbesondere die Membran, vor Sonne, Hitze und Frost schützen!
· Maximal zulässige Betriebstemperatur: 25 °C, kurzfristig bis 30 °C.
· Erforderlicher Betriebsdruck: mind. 3 bar. Maximal zulässiger Betriebsdruck: 6 bar.
· Die Anlage ist für den Betrieb mit Leitungswasser in einer Qualität nach den europäischen Trinkwassernormen ausge-

legt. Nicht mit Brunnenwasser, Quellwasser o.ä. betreiben - der hohe Eisengehalt dieser Wässer führt innerhalb kürze-
ster Zeit zu einer Verstopfung der Membran.

· Während Arbeiten am Hauswasserleitungssystem und in den ersten Stunden danach sollte die Anlage abgeschaltet sein,
sonst kann sie eventuell durch frei werdenden Rost oder andere Ablagerungen schlagartig verstopfen.

· Bei Chlor im Leitungswasser darf die Anlage nur mit dem installierten Aktivkohlefilter betrieben werden, da Chlor die
Membran zerstören kann. 

· Die Schläuche dürfen nicht geknickt sein. Osmosewasser und Restwasser müssen immer frei abfließen können – nicht 
mit Absperrhahn oder Magnetventil verschließen. 

· Eine einmal in Betrieb genommene Membran darf nicht mehr austrocken.

- Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme des Geräts bitte unbedingt aufmerksam 
und vollständig durchlesen. Gut aufbewahren. -

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieser hochwertigen Osmose-Anlage aus dem Hause DENNERLE. Sie haben sich für ein
leistungsstarkes, modernes Aquaristikgerät entschieden. Bei sachgemäßem Betrieb produzieren Sie damit ein hochreines,
schadstofffreies Wasser, welches sich ideal zur Pflege von Aquarien eignet.
So lassen sich gezielt die Wasserwerte einstellen, die tropische Fische und Pflanzen aus ihrem natürlichen Lebensraum
gewohnt sind. Osmosewasser ermöglicht selbst die erfolgreiche Haltung anspruchsvoller Fische wie z.B. Diskus oder
Meerwasserfische.
DENNERLE wünscht Ihnen viel Spaß und Freude an Ihrem Aquarium!

2 Die Osmose-Anlage 
in der Übersicht
� Wasserhahnanschluss 3/4" mit Zuleitungsschlauch
� Aktivkohlefilter
� Feinfilter 5µ
� Membrangehäuse
� Weißer Schlauch: Osmosewasser (Permeat)
� Blauer Schlauch: Restwasser (Konzentrat)
� Durchflussbegrenzer
	 2 Halteklammern für Wandmontage

 Schlüssel für Membrangehäusedeckel

3 Inbetriebnahme
· Die beiden Halteklammern vom Membrangehäuse abziehen und in entsprechendem Abstand senkrecht übereinander

an einer Wand oder auf einer Platte befestigen. 
Bitte beachten: Unter der Osmose-Anlage sollte sich eine geeignete Möglichkeit zum Wasserabfluss befinden, so dass
das Wasser bei eventuellen Undichtigkeiten schadlos abfließen kann.

· Osmose-Anlage vorsichtig in die Halteklammern drücken. 
· Wasserhahnanschluss der Osmoseanlage an einen 3/4" Wasserhahn (Kaltwasserleitung!) anschließen. Auf korrekt 

sitzende Dichtung achten.
· Restwasserschlauch und zunächst auch den Osmosewasser-Schlauch in den Abfluss leiten. 
· Wasserhahn vorsichtig und zunächst nur wenig öffnen.
· Prüfen Sie nun alle Schlauchanschlüsse und Verschraubungen sorgfältig auf Dichtigkeit. (Bei

Undichtigkeiten siehe Punkt 11)
· Wasserhahn vollständig öffnen. Anlage 2-3 Stunden laufen lassen, um das in der Membran enthaltene

Konservierungsmittel zu entfernen. Osmosewasser während dieser Zeit in den Abfluss leiten, NICHT verwenden.
· Jetzt ist die DENNERLE Osmose-Anlage betriebsbereit. Das Osmosewasser kann aufgefangen und verwendet

werden. Das Restwasser lässt sich ebenfalls nutzen, z.B. als Putzwasser, Gießwasser oder zur Toilettenspülung.
Empfehlung: Der Osmosewasser-Sammeltank sollte einen Sicherheitsüberlauf mit Ableitung des Wassers in den Abfluss
besitzen. So kann es nicht zu einer "Überschwemmung" kommen, falls die Anlage einmal nicht rechtzeitig abgestellt wird.

4 Qualität des Osmosewassers
Die DENNERLE Osmose-Anlage reduziert Schadstoffe im Leitungswasser wie z.B. Schwermetalle, Nitrat, Phosphat und
Pflanzenschutzmittel sowie Härtebildner und Salze um mindestens 95 %. Osmosewasser ist deshalb sehr weich und
praktisch schadstofffrei.

Gesamthärte bzw. Leitfähigkeit des Osmosewassers hängen vom Leitungswasser ab:

*nach H.-J. KRAUSE, Handbuch Aquarienwasser

Leitungswasser Osmosewasser bei 95 % Rückhaltung

Leitfähigkeit µS/cm Gesamthärte* °d Leitfähigkeit µS/cm Gesamthärte °d

1000 33 50 1,6
500 16 25 0,8
300 10 15 0,5

�

� ��

� �

�



	

	

Dusan Peuker
Textové pole
2. Z čeho se zařízení skládá1- Vodovodní přípojka ¾“ s přívodní hadicí2 - Filtr s aktivním uhlím3 - Mikrofiltr 5μ4 - Tělo s membránou5 - Bílá hadice: Osmosa6 - Modrá hadice: Odpadní voda7 - Omezovač průtoku8 - Držák9 - Klíč pro výměnu membrány

Dusan Peuker
Textové pole
OSMOSE COMPACT 130 od firmy DENNERLE vytvoří z tvrdé vodovodní vody měkkou, naprosto čistou akvarijní vodu.Návod k použití přístroje si pečlivě prostudujte před prvním použitím a uložte ho pro pozdější potřeby.Gratulujeme vám ke koupi tohoto vysoce kvalitního zařízení značky Dennerle. Rozhodli jste se pro moderní výkonný akvaristický přístroj. Při správném provozu si budete vyrábět velmi čistou vodu bez jakýchkoli škodlivin, která je ideální pro použití v akvaristice. Díky tomu se nechají nastavit takové hodnoty vady, na které jsou ryby a rostliny zvyklé z jejich přirozeného prostředí. Demineralizovaná voda (osmosa) umožňuje úspěšný chov náročných ryb jako například terčovců nebo mořských ryb. Firma Dennerle vám přeje hodně úspěchů a radosti při vašem chovu!

Dusan Peuker
Textové pole
Důležitá upozornění: - Všechny díly, zvláště pak membránu chraňte před teplem, sluncem a mrazem.- Maximální povolená provozní teplota je 25°C, krátkodobě 30°C.- Potřebný provozní tlak: minimálně 3 bary, maximálně 6 barů.- Zařízení je připraveno na provoz s vodovodní vodou v kvalitě dle evropských norem pro pitnou vodu.- Nepoužívejte pro jezírkovou vodu nebo potoční vodu. Vysoký obsah železa v těchto vodách vede k rychlému ucpání membrány.- Při práci na vodovodním řadu a v dalších několika hodinách po práci, musí zařízení zůstat vypnuté, aby se zabránilo ucpání uvolněnými částmi rzi a ostatních usedlin.- Pokud vodovodní voda obsahuje chlor, smí se zařízení používat pouze s předřazeným filtrem s aktivním uhlím, protože chlor může poškodit membránu.- Hadice se nesmí zlomit. Osmosa i odpadní voda musí vždy volně odtékat. Nikdy nepoužívejte k uzavření odtokové hadice kohout nebo magnetický ventil.- Jednou použitá membrána již nesmí nikdy vyschnout.

Dusan Peuker
Textové pole
1. Jak pracuje Dennerle osmózaPrincip funkce: vodovodní voda je pomocí tlaku ve vodovodním systému protlačována skrz speciální membránu s ultra jemnými póry. Tyto póry jsou tak jemné, že jimi prostoupí pouze malé molekuly vody. Vetší molekuly škodlivých látek a solí jsou odplavovány odpadní vodou. Dokonce i bakterie a viry jsou touto metodou efektivně odstraněny. Výsledkem je velmi měkká, naprosto čistá voda. Mikrofiltr s filtračními póry o velikosti 0,005 mm odstraní ty nejmenší částečky z vodovodní vody a zamezí tak ucpání samotné membrány. Filtr s aktivním uhlím chrání membránu před agresivním chlorem. Pomocí omezovače průtoku je automaticky nastaven optimální poměr osmosy a odpadní vody 1:4, což umožňuje dlouhou životnost membrány.

Dusan Peuker
Textové pole
3. Uvedení do provozu- Obě spony držáku vycvakněte z těla membrány a v odpovídajícím odstupu svisle nad sebou připevněte na zeď nebo na       desku. Pozor: Pod zařízením je třeba umístit vhodnou nádobu k odtoku vody, aby při případné netěsnosti voda nenapáchala škody.- Zařízení opatrně zacvakněte do držáku.- Vodovodní přípojku našroubujte na ¾“ šroubení (studená voda!). Pozor na správnou polohu těsnění.- Hadici na odpadní vodu a následně hadici na osmosu sveďte do odpadu.- Opatrně otevřete kohout přívodu.- Zkontrolujte všechny přípojky a šroubení na těsnost. Při netěsnostech viz bod 11.- Otevřete kohout naplno.- Nechte zařízení v provozu 2-3 hodiny, aby se uvolnily konzervační prostředky membrány. Osmosu vytvořenou v této době nechte odtéct do odpadu.- Nyní je zařízení připraveno k provozu. Osmosu je možno napouštět do nádoby a následně použít. Odpadní voda je také použitelná například k mytí, zalévání apod. .- Nádoba na osmosu by měla být vybavena přepadem, aby nedošlo ke škodám v případě, že zapomenete zařízení včas vypnout.

Dusan Peuker
Textové pole
4. Kvalita osmosyZařízení redukuje škodlivé látky z vodovodní vody, jako například těžké kovy, nitráty, fosfáty, pesticidy o minimálně 95%. Osmosa je tedy velmi měkká a prakticky čistá od škodlivin. Celková tvrdost a vodivost osmosy závisí na kvalitě vodovodní vody:

Dusan Peuker
Textové pole
Vodovodní voda

Dusan Peuker
Textové pole
Osmóza

Dusan Peuker
Textové pole
Vodivost μS/cm 

Dusan Peuker
Textové pole
Celková tvrdost °d

Dusan Peuker
Textové pole
Vodivost μS/cm

Dusan Peuker
Textové pole
Celková tvrdost °d

Dusan Peuker
Textové pole
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5 Verwendung des Osmosewassers 
Osmosewasser ist hochrein und besitzt deshalb nahezu keine Härte, welche zur Pufferung des pH-Wertes nötig ist. Daher
sollte Osmosewasser vor der Verwendung im Aquarium auf die benötigte Härte eingestellt werden. Dazu kann man es mit
Leitungswasser mischen, sofern das Leitungswasser keine Schadstoffe enthält (z.B. Kupfer, Nitrat, Phosphat).
Besser und sicherer ist es, das Osmosewasser gezielt mit DENNERLE Osmose ReMineral+ aufzuhärten. So lassen
sich Wasserhärte und Mineralgehalt exakt entsprechend der Pflegeansprüche Ihrer Aquarienfische einstellen. 
DENNERLE verwendet ausschließlich hochreine Mineralsalze in Pharmaqualität.

Empfohlene Wasserwerte:

Hinsichtlich der Pflegeansprüche spezieller Fische erkundigen Sie sich bitte in der einschlägigen Fachliteratur oder fragen
Sie Ihren Zoofachhändler.

6 Außerbetriebnahme
· Wasserhahn schließen. Die Anlage kann auch automatisch über ein handelsübliches Magnetventil abgeschaltet werden,

welches nachträglich in den Schlauch zwischen Wasserhahn und Aktivkohlefilter eingebaut wird. 
· Es empfiehlt sich, die Anlage mindestens einmal pro Woche für 1/2 Stunde zu benutzen. Wenn die Anlage 

länger als 14 Tage nicht benutzt wurde, sollte bei erneuter Inbetriebnahme für ca. 1/4 Stunde das Osmosewasser in
den Abfluss geleitet werden. Dadurch werden eventuell vorhandene Bakterien ausgeschwemmt. 

· Vermeiden Sie, dass die Membran bei längeren Stillstandszeiten austrocknet. Dazu Schlauchenden für Osmosewasser
und Restwasser am besten mit einem Gummistopfen verschließen. 

7 Wartungsarbeiten
Die DENNERLE Osmose-Anlage arbeitet nahezu wartungsfrei. Um eine mög-
lichst lange Membranlebensdauer zu gewährleisten, ist es notwendig, die sich
auf jeder Osmosemembran mit der Zeit ablagernden Rückstände regelmäßig
durch eine Spülung zu entfernen. Wird die Membran nicht regelmäßig
gespült, lagert sich Kalk auf der Membranoberfläche ab, was zu verminder-
ter Leistung und vorzeitigem Ausfall der Anlage führt.

Membran spülen:
· Wasserhahn schließen.
· Überwurfmutter vom oberen Fitting des Durchflussbegrenzers abschrau-

ben, Durchflussbegrenzer abnehmen � und Schlaucheinsatz aus
Schlauchende ziehen �.

· Wasserhahn öffnen und Spülvorgang gemäß nachfolgender Tabelle
durchführen:

Fische Gesamthärte Karbonathärte

Diskus 3 - 5 °d 1 - 3 °d
Tropisches Gesellschaftsaquarium mit Neons, 
Skalaren, Antennenwelsen, usw. 4 – 7 °d 2 – 4 °d

Malawi Cichliden 3 – 6 °d 5 – 8 °d

Tanganjika Cichliden 8 - 12 °d 16 – 18 °d

· Nach dem Spülvorgang Durchflussbegrenzer wieder einbauen.

8 Austausch der Membran
Die moderne DENNERLE Polyamid/Polysulfon-Membran hat bei sachgemäßem Betrieb eine Lebensdauer von 
3-8 Jahren. Die Lebensdauer hängt insbesondere ab von der Qualität des Leitungswassers, den Betriebsbedingungen, der
Nutzungsintensität, der Membranpflege durch regelmäßiges Spülen, sowie vom rechtzeitigen Austausch der Vorfilter.
Wenn 

(1) die Leitfähigkeit oder die Härte des Osmosewassers mehr als 25 % des Leitungswassers beträgt, oder
(2) die produzierte Osmosewassermenge trotz ansonsten korrekter Bedingungen (Temperatur, Druck, Filter nicht 

verstopft) auf unter 70 % der ursprünglichen Menge sinkt, sollte die Membran ausgetauscht werden. Die Anlage 
sollte vor Messung dieser Werte 15 min. gespült und mind. 2 Stunden in Betrieb gewesen sein.

Austausch der Membran:

· Wasserhahn schließen.
· Überwurfmutter von Winkelfitting am Membrangehäusedeckel abschrau-

ben und Schlauch aus Fitting herausziehen.
· Membrangehäusedeckel mit beiliegendem Schlüssel abschrauben �. 

Membran vorsichtig mit einer Zange herausziehen.
· Die beiden O-Ringe an der neuen Osmose-Membran mit Vaseline

(Drogeriemarkt) leicht einfetten. Membran mit den beiden O-Ringen 
voraus bis zum Anschlag in das Membrangehäuse schieben �. 

· O-Ring für Membrangehäusedeckel ebenfalls leicht mit Vaseline einfetten.
Gehäusedeckel fest aufschrauben und Schlauch mit Schlaucheinsatz wieder
anschließen. Allgemeine Hinweise für Fittings beachten (siehe Punkt 10)!

· Wasserhahn öffnen und Anlage auf Dichtigkeit prüfen.
· Neue Membran 2-3 Stunden laufen lassen. Osmosewasser aus dieser Zeit

NICHT verwenden. 

9 Austausch des Feinfilters bzw. Aktivkohlefilters
9.1 Feinfilter
Ein verstopfter Feinfilter ist am deutlichen Nachlassen der Durchflussleistung erkennbar.
Feinfilter prüfen:
· Schlauchverschraubung am Membrangehäusedeckel lösen.
· Wasserhahn öffnen und Menge des am Ausgang des Feinfilters ausströmenden Wassers messen: Bei weniger als 

1 l/min. ist der Feinfilter auszutauschen. 
· Ein Austausch ist im allgemeinen einmal pro Jahr erforderlich, bei schlechter Wasserqualität öfter.

9.2 Aktivkohlefilter
· Der Aktivkohlefilter sollte einmal pro Jahr ausgetauscht werden, bei stark gechlortem Leitungswasser

(Chlorgeruch!) alle 6 Monate.

Wasserhärtebereich Gesamthärte Spülintervalle

weich unter 7 °d alle 4 Wochen 15 min.
mittel 7 – 14 °d alle 3 Wochen 15 min.
hart 14 – 21 °d alle 2 Wochen 15 min.

sehr hart über 21 °d jede Woche 15 min.

�

�

�

�

Dusan Peuker
Textové pole
Osmóza Dennerle pracuje téměř bezúdržbově. Abyste dosáhli dlouhé životnosti membrány, je nutné zbytky, usazující se na membráně pravidelně vymývat. V opačném případě se na membráně usazuje vápník a zhoršuje průstupnost membrány.Vypláchnutí membrány- Zavřete přívod vody- Převlečnou matku horní části omezovače průtoku      odšroubujte, sundejte omezovač (1) a vytáhněte hadicovou vložku (2)- Otevřete přívod a proveďte vypláchnutí dle následující tabulky
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7. Údržba

Dusan Peuker
Textové pole
5. Použití osmózyOsmosa je vysoce čistá a tudíž nemá prakticky žádnou tvrdost, která je potřeba k udržení hodnoty pH. Proto by měla být osmosa před použitím v akváriu upravena na potřebnou tvrdost. K tomuto účelu je možno smíchat například s vodovodní vodou, ale pouze tehdy, pokud neobsahuje žádné škodliviny. Lepší a jistější je osmosu cíleně upravovat pomocí přípravku Dennerle Osmose ReMineral+ takto se nechají tvrdost a obsah minerálů exaktně nastavit podle nároků vašich ryb. K výrobě tohoto přípravku používá Dennerle zásadně minerální soli ve farmaceutické kvalitě.Doporučené hodnoty:

Dusan Peuker
Textové pole
Ryba
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Terčovec

Dusan Peuker
Textové pole
Tropické společenské akvárium s neonkami, skalárami a pod.
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Cichlidy Tanganika

Dusan Peuker
Textové pole
Cichlidy Malawi
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Textové pole
Celková tvrdost CT
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Karbonátová tvrdost UT

Dusan Peuker
Textové pole
Ohledně nároků specielních ryb se obraťte na odbornou literaturu, případně se zeptejte Vašeho odborného prodejce akvaristiky.

Dusan Peuker
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6. Odstavení z provozu- Zavřete přívod vody. Zařízení můžete také odstavit magnetickým ventilem, který vložíte do hadice mezi přívod a filtr s aktivním uhlím.- Doporučujeme zařízení minimálně jednou týdně na půl hodiny nechat běžet. Pokud ho odstavíte na déle než 14 dní, měla by při opětovném spuštění osmosa zhruba 15minut odtékat do odpadu. Tím se odstraní případné bakterie. Zabraňte tomu, aby membrána vyschla. K tomuto účelu ucpěte oba konce hadic gumovou zátkou.
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Tvrdost vody

Dusan Peuker
Textové pole
Celková tvrdost
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interval výplachů
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měkká
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středně tvrdá 
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tvrdá
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velmi tvrdá

Dusan Peuker
Textové pole
do
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přes

Dusan Peuker
Textové pole
každý měsíc 15 min.
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každé 3 týdny 15 min.
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každé 2 týdny 15 min.

Dusan Peuker
Textové pole
každý týden 15 min.

Dusan Peuker
Textové pole
Po výplachu znovu našroubujte omezovač průtoku.

Dusan Peuker
Textové pole
8. Výměna membrány.Moderní membrána s polyamidu-polysulfonu má při správném použití životnost 3-8 let. Životnost záleží hlavně na kvalitě vodovodní vody, provozním podmínkám, intenzitě užívání a údržbě. Důležitá je také pravidelná výměna předfiltrů. Když odivost osmosy nebo tvrdost osmosy je vyšší než 25% hodnot vodovodní vody nebo množství produkované osmosy přes správné podmínky (teplota, tlak, čistý filtr) klesne pod 70% původního množství měla by se vyměnit membrána. Před měřením těchto hodnot vypláchněte membránu a minimálně 2 hodiny nechte zařízení v provozu.

Dusan Peuker
Textové pole
Výměna membrány:- Zavřete přívod vody.- Převlečnou matici na pravoúhlém přívodu na vrchu těla membrány odšroubujte a vytáhněte hadici.- Odšroubujte víko těla membrány přiloženým klíčem (2) a opatrně membránu pomocí kleští vytáhněte- Oba o-kroužky na nové membráně lehce namažte vazelínou. Membránu s oběma o-kroužky zasuňte do těla membrány (3).- O-kroužek na víku také lehce namažte vazelínou. Víko pevně utáhněte a připojte hadici. Pozor na pravidla připojování šroubení (viz bod 10)- Otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost.- Novou membránu nechte 2-3hodiny zaběhnout. Tuto osmosu nepoužívejte!
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9.Výměna předfiltru a filtru s aktivním uhlím9.1- MikrofiltrUcpaný mikrofiltr poznáte podle náhlého snížení průtoku.Kontrola filtru:- Odšroubujte šroubení na víku těla membrány.- Otevřete přívod vody a změřte průtok vody na vývodu mikrofiltru. Při menším   průtoku než 1 litr za minutu vyměňte mikrofiltr.- Doporučujeme výměnu mikrofiltru 1x za rok, při horší kvalitě vody častěji.9.2.- Filtr s aktivním uhlím- Filtr vyměňte jednou ročně, při silně chlorované vodě po šesti měsících
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9.3 Austausch des Feinfilters bzw. Aktivkohlefilters
· Wasserhahn schließen.
· Schlauchverschraubungen an Filter lösen und Fittings herausschrauben (Maulschlüssel SW 16).
· Altes Dichtungsband von Fittings entfernen. Gewinde der Fittings entgegen der Einschraubrichtung je ca. 3mal mit

Teflonband (erhältlich im Baumarkt) umwickeln. Fittings in neuen Filter einschrauben. Allgemeine Hinweise für
Fittings beachten (siehe Punkt 10). 

· Filter in gleicher Einbaulage wieder montieren und alle Schlauchanschlüsse wieder herstellen. 
· Wasserhahn öffnen und Anlage auf Dichtigkeit prüfen.

10 Allgemeine Hinweise für Fittings und Schlauchanschlüsse
· Fittings mit dem mit Dichtungsband umwickelten Gewinde immer langsam und gerade einschrauben.
· Fittings immer nur soweit einschrauben, dass die obersten 1-2 Gewindegänge noch sichtbar sind. Fittings NICHT 

vollständig bis zum Anschlag einschrauben.
· Eingeschraubte Fittings NICHT wieder entgegen der Einschraubrichtung zurückdrehen. 
· Schläuche immer gerade abschneiden und Schlaucheinsatz einstecken. Schlauch bis zum Anschlag in Fitting stecken

und Überwurfmutter von Hand gut festziehen. Fitting dabei in Position halten.

11 Was tun wenn... Fehler selber finden
11.1 Wenn die Anlage undicht ist...
· ... zwischen Fittings und Behälter:

Fitting vorsichtig eine halbe bis eine Umdrehung weiter eindrehen. Hilft das nicht, muss das Fitting mit Teflonband
neu eingedichtet werden. Siehe dazu auch Punkt 9 und 10.

· ... zwischen Schlauch und Fitting:
Überwurfmutter abschrauben, Schlauch herausziehen und prüfen, ob das Schlauchende gerade abgeschnitten und
der Schlaucheinsatz vorhanden ist. Schlauch mit Schlaucheinsatz bis zum Anschlag (!) in Fitting stecken und Über-
wurfmutter von Hand fest anziehen. Falls die Schlauchverbindung immer noch undicht sein sollte, Überwurfmutter
mit einem Maulschlüssel SW16 vorsichtig noch etwas fester anziehen. Fitting dabei unbedingt in Position halten.

· ... am Membrangehäuse-Deckel:
Schlauchanschluss lösen und Deckel abschrauben. Prüfen, ob der O-Ring richtig sitzt oder Risse hat, ggf. neuen 
O-Ring einbauen. O-Ring leicht mit Vaseline einfetten und Gehäusedeckel wieder fest zuschrauben. Schlauchanschluss
wieder herstellen.

11.2 Wenn die Leistung nicht stimmt

12 Technische Daten

13 Ersatzteile und sinnvolles Zubehör
7022 Ersatzmembran für Osmose Compact 130
7023 Feinfilter 5µ
7027 Aktivkohlefilter
7024 Fitting 1/4", gerade
7025 Winkelfitting 1/4" 
7026 Winkelfitting 1/8"
7029 Osmose-Schlauch, blau, 2 m
7030 Osmose-Schlauch, weiß, 2 m
7031 Schlaucheinsätze, 25 Stück
7032 Schlüssel für Membrangehäuse
7033 Wasserhahnanschluss, verchromt
7034 Wasserhahnanschluss, 2-Wege-Adapter, verchromt
7035 Osmose ReMineral+, 250 g

14 Garantiebestimmungen
Garantiezeit Osmose-Anlage: 36 Monate
Garantiezeit Membran (Verschleißteil): 6 Monate

In der Garantiezeit erhalten Sie kostenlosen Ersatz, bzw. kostenlose Reparatur defekter Teile. Voraussetzung:
Ordnungsgemäßer Gebrauch, Einsendung der ausgefüllten Garantiekarte und der Kassenquittung. Verschleißteile
(Feinfilter,Aktivkohlefilter, usw.) sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Ansprüche über den Wert des Gerätes hinaus, insbesondere z.B. Schäden an Fischen bzw. Pflanzen, können nicht
anerkannt werden. DENNERLE übernimmt keine Haftung für jegliche Art von Schäden, die durch unsachgemäße Montage
oder unsachgemäßen Betrieb der Anlage entstehen. Versandkosten gehen zu Lasten des Käufers.

Fehler Ursache Abhilfe

Wenig Osmosewasser Feinfilter verstopft Feinfilter prüfen und ggf.  
und wenig Restwasser austauschen (siehe Punkt 9)

Schläuche geknickt Schläuche austauschen

Wasserdruck in Hausleitung zu niedrig Wasserdruck prüfen und ggf. Maßnahmen zur 
Erhöhung treffen (mind. 3 bar)

Wenig Osmosewasser Membran verstopft Membran 15 min. spülen (siehe Punkt 7), ggf. 
aber viel Restwasser austauschen

Leitungswasser sehr kalt (Winter) ---

Viel Osmosewasser Durchflussbegrenzer verstopft austauschen 
aber wenig Restwasser oder Restwasserschlauch geknickt

Maximale Leistung: 130 l / Tag bei 25 °C Wassertemperatur und 4 bar Druck
Leistung unter Praxisbedingungen: 70 – 120 l / Tag bei 10-15 °C Wassertemperatur und 3-6 bar 

Druck. Höhere Temperaturen (bis 25 °C) und höherer Druck
(bis 6 bar) liefern höhere Werte und umgekehrt.

Rückhalterate: Mindestens 95 % (bei mind. 3 bar Druck, nach 48 Std.
Betriebszeit)

Membran: Moderne TFC-Trockenmembran aus Polyamid/Polysulfon.
Hohe Resistenz gegen bakterielle Zersetzung

Verhältnis Osmosewasser zu Restwasser: ca. 1 zu 4 bei 4 bar Steuerung über eingebauten Durchflussbegrenzer
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9.3.- Výměna mikrofiltru a filtru s aktivním uhlím- Zavřete přívod vody.- Odšroubujte šroubení na filtru (klíč OK16)- Starý  těsnící pásek odstraňte ze závitu.- Závit obalte proti směru šroubení cca 3x teflonovou páskou. Zašroubujte nový filtr. Pozor na pravidla připojování šroubení (viz. bod 10)- Filtr namontujte zpátky a zapojte hadice.- Otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost.10. Pravidla pro připojování šroubení- Šroubení s obaleným závitem šroubujte pomalu a dbejte na paralelitu závitu.- Šroubení šroubujte jen tak daleko, aby byly vidět první dva závity. Nikdy nešroubujte na doraz.- Šroubení, která jste jednou zašroubovali, nepovolujte.- Hadice zkracujte vždy rovně a hadici zasuňte do šroubení na doraz. Převlečnou matici utáhněte pevně rukou.11. Co dělat když...11.1- Zjistíte netěsnost...... Mezi šroubením a nádobou: Opatrně přitáhněte šroubení o 1 otáčku. Pokud to nepomůže je nutné závit přetěsnit teflonovou páskou ( viz bod 9 a 10) ... Mezi šroubením a hadicí : Převlečnou matici odšroubujte, vytáhněte hadici a zkontrolujte, jestli je konec hadice rovně uříznutý a jestli má koncovku. Hadici s koncovkou zasuňte až na doraz a pevně rukou utáhněte, případně dotáhněte klíčem OK16. Při dotahování podržte hrdlo proti otočení.... Na víku těla membrány: Povolte přípojku hadice a odšroubujte víko. Zkontrolujte, jestli O-kroužek správně sedí nebo jestli nemá praskliny. Případně vložte nový O-kroužek, který předtím lehce namažte vazelínou. Víko poté pevně utáhněte a připojte hadici.11.2  Při snížení průtoku zkontrolujte:
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Chyba
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Málo osmózy i málo odpadní vody
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Málo osmózy, hodně odpadní vody
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Hodně osmózy, málo oodp, vody
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Příčina
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Ucpaný mikrofiltr
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Zlomená, přiškrcená hadice
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Příliš nízký tlak vodovodu
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Příliš studená voda
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Ucpaná membrána
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Ucpaný omezovač průtoku, nebo zlomená hadice odpadní vody

Dusan Peuker
Textové pole
Zkontrolujte, případně vyměňte mikrofiltr
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Vyměňte hadici
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Zkontrolujte tlak vody (min. 3 bar)
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Proveďte výplach membrány 15 min., případně vyměňte
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Vyměnit
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12. Technická dataMaximální výkon:         130 litrů za den při 25°C a tlaku 4 baryVýkon v praxi:               70-120litrů za den při 10-15°C a tlaku 3-6 bar. Vyšší teploty a .                                     tlak zvyšují výkon a naopak.Účinnost:                       Minimálně 95%  při min. 3 bar, po 48 hodinách provozuMembrána:                    Moderní TFC- suchá membrána z polyamidu/polysulfonu . .                                     Vysoká rezistence proti napadení bakteriemi.Poměr osmóza:odpadní voda:  cca 1:4 při 4 barech
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13. Náhradní díly a příslušenství7022 Náhradní membrána7023 Mikrofiltr7027 Filtr s aktivním uhlím7024 Šroubení ¼“, rovné7025 Pravoúhlé šroubení ¼“ 7026 Pravoúhlé šroubení 1/8“ 7029 Hadice modrá 2m7030 Hadice bílá 2m7031 Koncovka hadice, 25 ks7032 Klíč pro tělo membrány7033 Šroubení přívodu vody, chromované7034 Šroubení přívodu vody, dvoucestný adaptér, chrom7035 Přípravek pro úpravu vody ReMineral+ , 250g\14.Záruční podmínkyZáruční doba na zařízení činí 36 měsíců.Záruční doba membrány: 6 měsíců.V záruční době obdržíte zdarma náhradu, případně opravu poškozených dílů. Podmínka je správné používání, vyplněný záruční list a doklad o zaplacení. Na díly podléhající opotřebení (mikrofiltr, filtr s aktivním uhlím atd..) se výměna nevztahuje. Ostatní nároky na škody, případně způsobené provozem přístroje, například na rybách nebo rostlinách, nemohou být uznány. Dennerle nepřebírá odpovědnost za jakékoliv škody, způsobené nesprávným používáním přístroje. Poštovné hradí kupující. Dovozce: JuwelakvariumNad obcí I 33Praha 4www.juwel.cz




