
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
FERTŐTLENÍTŐ SZETT FERTŐTLENÍTŐVEL 

 
Fertőtlenítés tartályos RO gépeknél 
Az RO gépek fertőtlenítése 3 havonta ajánlott! Ennél ritkábban végzett fertőtlenítés esetén a műveletet kétszer, közvetlenül 
egymás után szükséges elvégezni! 
Szükséges anyagok: 
Fertőtlenítő folyadék, RO fertőtlenítő szett, védőkesztyű 
 

Fertőtlenítés menete: 
 

1. Zárjuk el az RO gép előtti bejövő víz kis vízcsapját (kéknyelű csap a rácsatlakozásnál). 
2. Nyissuk meg a RO gép tisztavíz csapját és a berendezésből engedjük le a vizet. 
3. Zárjuk el a tiszta víz kifolyócsapját. 
4. A tisztavíz leengedése után a tartály és a gép közötti csőszakaszra, illetve a bejövő víz kis csapja és az 5 mikronos 

előszűrő közötti csőszakaszra (ahol a gép a hálózati vizet kapja) csatlakoztassuk az RO fertőtlenítő szetteket: 
Ha egyszer felhelyeztük a fertőtlenítő csatlakozó szetteket, akkor a továbbiakban erre lépésekre nem lesz szükségünk! 

5. Vegyünk fel védőkesztyűt, csúsztassuk az injekciós fecskendőre a 10 cm-es csövet. 
6. Szívjunk 15 ml fertőtlenítő folyadékot a fecskendőbe. Majd óvatosan húzzuk le a csövet a fecskendőről úgy, hogy a 

csőben lévő fertőtlenítő szer vissza tudjon folyni a fertőtlenítő flakonjába. 
7. Illesszük a fecskendőt a tartály csőszakaszra korábban felszerelt RO fertőtlenítő szett csövébe, majd a 15 ml fertőtlenítő 

folyadékot nyomjuk be. 
8. Ismételjük meg a 6. és 7. pontot az előszűrők elé felszerelt RO fertőtlenítő szettnél is. 
9. Mossuk ki: 

− az injekciós fecskendőt, 
− a 10 cm-es csődarabot, 
− és töröljük le azt a csővéget, ahol a fecskendővel bepréseltük a fertőtlenítő szert 

Mossuk le kesztyűt, 
Zárjuk le a fertőtlenítő folyadékot. (Ezekre már nem lesz szükség!) 

10. Nyissuk ki az RO gép előtti bejövő víz kék csapját, majd hagyjuk, hogy gép tartálya feltöltődjön. 
11. Feltöltést követően engedjünk ki 0,5 liter vizet a tisztavízcsapból. (Erre azért van szükség, hogy a kifolyó ág minden 

egysége fertőtlenítő folyadékkal töltődjön fel.) 
12. Ezt követően zárjuk el az RO gép bejövő víz csapját, a tartály csapját, és nyissuk ki a tisztavíz kifolyócsapot. (erre azért 

van szükség, hogy az utószén szűrő esetleges gázképződését kivezessük a kifolyó csapon. 
13. Hagyjuk ebben az állapotban legalább 15 órát pihenni a gépet, hogy a fertőtlenítőszer el tudja végezni a dolgát. 
14. Ezt követően nyissuk ki a tartály-, és bejövő víz - csapot. Így engedjük le a fertőtlenítő folyadékot. 
15. Legalább kétszer öblítsük át a rendszert. Ami abból áll, hogy elzárt kifolyócsapnál hagyjuk feltöltődni a berendezést, 

majd kinyitjuk a kifolyócsapot, s addig folyatjuk, amíg a tartály ki nem ürül. S ezt ismételjük még egyszer. 
16. A leengedést és a kétszeri kiöblítést követően, már használhatjuk a berendezés vizét! 

 
 

 
 
 
 
 

 


