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1. ÚVOD 
 
Zařízení KPD (100 GPD) je urč
DWM-70, Aquaphor Morion DWM
Crystal, systémy reverzní osmózy Aquaphor s nádrží voda
Aquaphor OSMO Pro, Aquaphor DWM
jiných výrobců. 
Sada pro zvýšení tlaku vody (100 GPD) (dále jen 
vody a zvýšení rychlosti filtrace p
 
 

2. KOMPLETACE 
 
1. Sestava KPD    
2. Sada trubic a fitinků: 
 2.1. Trubice 1/4" (1,2 metru), mo
 2.1. Omezovač s trubicí 
 2.2. T-rozdvojka s trubicí 
 2.3. Restriktor 50 galonů 
3. Napájecí zdroj*    
        
 
 

3. HLAVNÍ DÍLY A PRINCIP
 
Zařízení KPD (1) je určeno ke zvýšení tlaku vody a zvýšení rychlosti filtrace p
tlaku ve vodovodní síti. KPD je napájeno z elektrické
napájecí zdroj. K vypnutí KPD dojde v
 •  naplnění akumulační nádrže (nebo 
 •  odstavení přívodu vody v hlavním vodovodním potrubí.
Omezovač s trubicí (2) musí být
čističky vody v případě prudkého zvýšení tlaku v hlavním p
 
 

4.  TECHNICKÉ PARAMETRY
 
Rozměry (délka x šířka x výška)
Minimální tlak ve vodovodní síti
Maximální tlak ve vodovodní síti
Teplota vody 
Napájení KPD 
Hmotnost, max. 
 
* Základní parametry napájecího zdroje
Vstupní napětí 
Vstupní zástrčka zabudovaná do bloku
Výstupní napětí 
Výstupní proud 
Výstupní konektor koaxiální 
Délka kabelu, min. 
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(100 GPD) je určeno pro automaty na pitnou vodu Aquaphor DWM
70, Aquaphor Morion DWM-101S, DWM-101, čističky vody Aquaphor OSMO 

Crystal, systémy reverzní osmózy Aquaphor s nádrží voda-vzduch Aquaphor OSMO, 
Aquaphor OSMO Pro, Aquaphor DWM-312S a obdobných systémů reverzní osmózy od 

(100 GPD) (dále jen KPD) slouží ke zvýšení tlaku 
a zvýšení rychlosti filtrace při nízkém tlaku vody ve vodovodní síti.

     1 ks 

1/4" (1,2 metru), modrá barva 3 ks 
     1 ks 

      1 ks 
      1 ks 

     1 ks 
         Obr.1. Hlavní 

DÍLY A PRINCIP JEJICH FUNKCE (Obr. 

ke zvýšení tlaku vody a zvýšení rychlosti filtrace p
je napájeno z elektrické sítě, ke které je př

vypnutí KPD dojde v případě: 
nádrže (nebo konvice); 

ívodu vody v hlavním vodovodním potrubí. 
musí být povinně nainstalován a je určen pro bezpe

 prudkého zvýšení tlaku v hlavním přívodu vody.

PARAMETRY 

ka x výška) 333 x 132 x 97 mm 
Minimální tlak ve vodovodní síti 0,05 MPa (0,5 at) 
Maximální tlak ve vodovodní síti 0,63 MPa (6,5 at) 

od +5 do +38 °С 
24 V ± 5 %, min. 1,5 A DC
2,45 kg 

ájecího zdroje 

ka zabudovaná do bloku 
100-240 V AC 
CEE 7/16 
24 V DC 
1,5 A 
Ø 2,5 x Ø 5,5 mm 
1,0 m 

eno pro automaty na pitnou vodu Aquaphor DWM-70S, 
ky vody Aquaphor OSMO 

vzduch Aquaphor OSMO, 
reverzní osmózy od 

) slouží ke zvýšení tlaku v čističce 
ve vodovodní síti. 

1. Hlavní díly KPD 

Obr. 1) 

ke zvýšení tlaku vody a zvýšení rychlosti filtrace při nízkém 
, ke které je připojeno přes 

en pro bezpečný provoz 
ívodu vody. 

1,5 A DC 
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Bezpečnostní opatření při provozování KPD s napájecím zdrojem 
 
Před připojením napájecího zdroje pro KPD do sítě zkontrolujte, zda síťové napětí 
odpovídá parametrům uvedeným v technickém listě KPD. Používejte pouze napájecí zdroj, 
který má výstupní parametry stejné, jako jsou parametry uvedené v této příručce (24 V ± 5 
%, 1,5 A DC nebo více). 
Před instalací KPD se ujistěte, že zařízení bude chráněno před mrazem, vniknutím vody, 
přímým slunečním zářením, kontaktem s horkými předměty, včetně horkovodních a 
topných potrubí či topných zařízení. Chraňte KPD před nárazy a pády. 
Kabel připojené napájecí jednotky nesmí být napnutý. Ujistěte se, že se napájecí kabel 
nedotýká povrchů, které by jej mohly poškodit. 
Je zakázáno ponořovat KPD, použitý napájecí zdroj, napájecí kabel a zástrčku napájecího 
kabelu do vody nebo jiné tekutiny, umývat je pod tekoucí vodou nebo v myčce na nádobí. 
Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nedotýkejte se mokrýma rukama KPD 
připojeného k napájecímu zdroji, stejně jako napájecího zdroje, jeho napájecího kabelu a 
zástrčky. 
Zabraňte znečištění krytu KPD. V případě potřeby jej otřete suchým hadříkem po 
předchozím odpojení KPD od napájení. 
Je zakázáno KPD rozebírat a otevírat jeho pouzdro! 
Nepoužívejte KPD a napájení zdroj, pokud zjistíte problém nebo poškození kabelu. 
Nepokoušejte se opravit zařízení sami. Pokud zjistíte jakoukoli poruchu, nejprve odpojte 
napájecí zdroj od sítě a poté jej odpojte od KPD. Kontaktujte zákaznický servis. 
 
 

5. INSTALACE KPD 
 
Pozor! Nedoporučuje se provádět připojení KPD k čističce vody svépomocí. Pro 
připojení KPD se doporučuje kontaktovat servisní oddělení společnosti Aquaphor 
nebo regionálního prodejce společnosti Aquaphor. 
Výrobce nenese odpovědnost za nekvalitně provedené připojení KPD k čističce 
vody, stejně jako za výsledek této práce. Odpovědnost za nedostatky těchto prací, 
jakož i za způsobení újmy na zdraví nebo majetku spotřebitele nebo jiných osob v 
důsledku těchto nedostatků nese zhotovitel těchto prací. 
Zvolte vhodné místo pro umístění KPD. Dbejte, aby spojovací trubice procházely volně, 
bez přehybů. Volné úseky trubic musí být upevněny tak, aby nedošlo k jejich poškození 
cizími předměty. 
Zařízení KPD musí být vzdáleno nebo izolováno od zdrojů tepla (myčky a pračky, sporáky, 
kotle, teplovodní potrubí atd.) a musí být instalováno v místě chráněném před vniknutím 
vody do skříně KPD nebo napájecího zdroje. 
 
Jak připojit trubice (Obr. 2a) 
Vytáhněte zajišťovací sponu zpod plastového pouzdra, vložte konec trubice předem 
navlhčený vodou do fitinkového pouzdra až na doraz do hloubky asi 15 mm a nasaďte 
sponu na původní místo. Zkontrolujte upevnění trubice: tahem silou 8-10 kg nesmí dojít k 
vytržení trubice. 

 
Obr. 2a 
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Jak odpojit trubice (Obr. 2b) 
Chcete-li trubici odpojit, vytáhněte zajišťovací sponu zpod plastového pouzdra, stiskněte 
konec plastového pouzdra a trubici vytáhněte. 
 

 
Obr. 2b 

 
 

PŘIPOJENÍ KPD K ČISTIČCE VODY AQUAPHOR OSMO 
CRYSTAL (Obr. 3) 
 
 • Zavřete přívod vody do čističky vody (zavřete kohoutek připojovací jednotky). 
 • Zavřete kohout akumulační nádrže (7). 
 • Uvolněte tlak v čističce vody v souladu s technickým listem Vaší čističky vody. 
 • Sejměte víro čističky vody. 
 • Odstraňte zátky z fitinků (3), (4), (5), (6), (8), (10), (11). 
 • Připojte sestavený omezovač s trubicí (1), který je součástí balení KPD, k fitinku (3). 
Poté připojte trubici JG (in) (2a) k volnému výstupu omezovače (1), druhý konec trubice 
připojte k nátrubku (11) KPD. 
 • Připojte trubici JG (2b), která je součástí balení KPD, k výstupu čističky vody na 
nádrž (9) a fitink (6). 
 • Propojte fitink (8) s fitinkem akumulační nádrže (7) s trubicí JG, která je součástí 
balení KPD. 
 • Připojte trubici JG (out) (2c) k fitinku (5) a fitinku (10) KPD. 
POZOR! Při připojování trubice JG (2c) k fitinku (5) je nutné zasunout trubici (konce 
trubice předem navlhčete vodou) do hloubky přibližně 30 mm, trubice musí 
procházet skrz dva těsnicí kroužky. Pokud nebude trubice JG zasunuta dostatečně 
hluboko, systém nebude fungovat. 
 • Odpojte vypouštěcí trubici membránové drenáže a nahraďte původní restriktor 
restriktorem dodaným v sadě pro zvýšení tlaku. Připojte membránovou drenážní trubici. 
 • Zavřete víko čističky vody. 
 • Otevřete kohout akumulační nádrže (7). 
 

PŘIPOJENÍ KPD K ČISTIČCE VODY AQUAPHOR OSMO S 
NÁDRŽÍ VODA-VZDUCH (a podobnými systémy reverzní 
osmózy) (Obr. 4) 
 • Zavřete přívod vody do čističky vody (zavřete kohout připojovací jednotky). 
 • Zavřete kohout akumulační nádrže (7). 
 • Uvolněte tlak v čističce vody v souladu s technickým listem Vaší čističky vody. 
 • Odstraňte zátky z fitinků (6), (8), (9), (10). 
 • Odpojte trubici (5) od kohoutu akumulační nádrže (7). 
 • Odpojte trubici, která je součástí čističky vody od fitinku (2) a fitinku (in) 
membránového ventilu (4). 
 • Sestavený omezovač s trubicí (1), který je součástí balení KPD, připojte 
k výstupnímu fitinku (2) jednotky předúpravy vody. Poté připojte trubici JG (in) (3a) k 
volnému výstupu omezovače (1), druhý konec trubice připojte k fitinku (10) KPD. 



 

 • Připojte trubici JG (out) (3
KPD. 
 • Trubici JG (5) připojte k fitinku
 • Připojte trubici JG (3c) obsaženou v sad
fitinku (8). 
 • Odpojte vypouštěcí trubici membránové drenáže a nahra
restriktorem dodaným v sadě pro zvýšení tlaku. P
 • Otevřete kohout akumulač
 

PŘIPOJENÍ KPD K AUTOMATU
MORION DWM-101S A DWM
 • Zavřete přívod vody do čisti
 • Uvolněte tlak v DWM v souladu s
 • Sejměte víko DWM. 
 • Odstraňte zátky z fitinků 
 • Odpojte trubici dodanou s DWM od fitink
 • Odpojte trubici (9) od fitinku
 • Sestavený omezovač s trubicí (1), který je sou
Poté protáhněte trubici JG (in) (
jedním koncem k volnému výstupu 
(12) KPD. 
 • Trubici JG (out) (3b) protáhn
jedním koncem k fitinku (6) a druhým koncem k 
 • Spojte sestavenou T-rozdvojku
(8). Poté připojte trubici JG (9), která je sou
 • Jeden konec trubice JG (
otvorem (10) v konzole a připojte k volnému výstupu T
připojte k fitinku (11). 
 • Pouze pro DWM-101: odpojte membránovou drenážní trubici a
restriktor restriktorem dodaným v sad
trubici. 

 
Pozor! Všechny propojovací 
 • Zavřete víko DWM. 
 

PŘIPOJENÍ KPD K AUTOMATU
DWM-70S A DWM-70 (
 • Zavřete přívod vody do Vaší 
 • Uvolněte tlak v DWM v souladu s
 • Sejměte víko DWM. 
 • Odstraňte zátky z fitinků 
 • Odpojte trubici dodanou s DWM od fitink
 • Odpojte trubici (9) od fitinku
 • Sestavený omezovač s trubicí (1), který je sou
Poté protáhněte trubici JG (in) (3a) technologickým ot
jedním koncem k volnému výstupu omezova
 • Trubici JG (out) (3b) protáhn
k fitinku (6) a druhý konec připojte k 
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) (3b) k fitinku membránového ventilu (in) (4) a 

fitinku (6). 
) obsaženou v sadě KPD ke kohoutu akumula

cí trubici membránové drenáže a nahraďte původní 
ě pro zvýšení tlaku. Připojte membránovou drenážní trubici

akumulační nádrže (7). 

KPD K AUTOMATU NA PITNOU VODU AQUAPHOR 
101S A DWM-101 (Obr. 5) 

ívod vody do čističky vody (zavřete kohout připojovací jednotky).
te tlak v DWM v souladu s technickým listem vašeho zařízení 

 (11), (12), (13). 
dodanou s DWM od fitinků (2) a (6). 

fitinku (8). 
č s trubicí (1), který je součástí balení KPD, př

JG (in) (3a) technologickým otvorem (4) v konzole,
jedním koncem k volnému výstupu omezovače (1) a druhým koncem ke vstupní

) (3b) protáhněte technologickým otvorem (5) v kon
(6) a druhým koncem k fitinku (13) KPD. 

rozdvojku s trubicí (7), která je součástí balení KPD, s fitinkem 
ipojte trubici JG (9), která je součástí okruhu DWM, k T-rozdvojce

JG (3c) (součást balení KPD) protáhněte technologick
řipojte k volnému výstupu T-rozdvojky (7). D

101: odpojte membránovou drenážní trubici a nahra
dodaným v sadě pro zvýšení tlaku. Připojte membránovou drenážní 

 
Restriktor 

propojovací trubice musí být vedeny bez přehybů

KPD K AUTOMATU NA PITNOU VODU AQUAPHOR 
70 (Obr. 6) 

Vaší čističky vody (zavřete kohout připojovací jednotky).
te tlak v DWM v souladu s technickým listem vašeho zařízení DWM

 (12), (13), (14). 
dodanou s DWM od fitinků (2) a (6). 

fitinku (8) kříže. 
č s trubicí (1), který je součástí balení KPD, př

te trubici JG (in) (3a) technologickým otvorem (4) v konzole, p
jedním koncem k volnému výstupu omezovače (1) a druhým koncem k 

) (3b) protáhněte technologickým otvorem (5) v konzole, poté ji p
řipojte k fitinku (14) KPD. 

membránového ventilu (in) (4) a k fitinku (9) 

 KPD ke kohoutu akumulační nádrže (7) a k 

ůvodní restriktor 
ipojte membránovou drenážní trubici. 

NA PITNOU VODU AQUAPHOR 

ipojovací jednotky). 
řízení DWM. 

ástí balení KPD, připojte k fitinku (2). 
konzole, připojte ji 

druhým koncem ke vstupnímu fitinku 

(5) v konzole, poté ji připojte 

ástí balení KPD, s fitinkem 
rozdvojce (7). 
technologickým 

Druhý konec trubice 

nahraďte původní 
membránovou drenážní 

ehybů a zalomení! 

ODU AQUAPHOR 

ipojovací jednotky). 
řízení DWM. 

ástí balení KPD, připojte k fitinku (2). 
konzole, připojte ji 

k fitinku (12) KPD. 
(5) v konzole, poté ji připojte 
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 • Spojte sestavenou T-rozdvojku s trubicí (7), která je součástí balení KPD, s fitinkem 
kříže (8). Poté připojte trubici JG (9), která je součástí okruhu DWM a vychází ze zpětného 
ventilu (10), k T-rozdvojce (7).. 
 • Jeden konec trubice JG (3c) (součást balení KPD) protáhněte technologickým 
otvorem (11) v konzole a připojte k volnému výstupu T-rozdvojky (7). Druhý konec trubice 
připojte k fitinku (13). 
Pozor! Všechny propojovací trubice musí být vedeny bez přehybů a zalomení! 
 • Zavřete víko DWM.. 
 

PŘIPOJENÍ KPD K AUTOMATU NA PITNOU VODU AQUAPHOR 
DWM-312S Pro (Obr. 7) 
 • Zavřete přívod vody do Vaší čističky vody (zavřete kohout připojovací jednotky). 
 • Uvolněte tlak v DWM v souladu s technickým listem vašeho zařízení DWM. 
 • Odstraňte zátky z fitinků (5), (8), (9), (10). 
 • Vytáhněte trubici JG (6) z fitinku (4). 
 • Sestavený omezovač s trubicí (1), který je součástí balení KPD, připojte k fitinku 
vstupního kohoutu (vodovodní potrubí se studenou vodou). Poté připojte trubici JG (in) 
(2a) k volnému výstupu omezovače (1), druhý konec trubice připojte k fitinku (9) KPD. 
 • Připojte trubici JG (out) (2b) ke vstupnímu fitinku DWM (3), druhý konec trubice 
připojte k fitinku (10) KPD. 
 • Trubici JG (2c) připojte k fitinkům (4) a (5). 
 • Připojte trubici JG (6) dodanou s DWM, vedoucí od nátrubku čisté vody (7) k fitinku 
(8). 
 • Odpojte vypouštěcí trubici membránové drenáže a a nahraďte původní restriktor 
restriktorem dodaným v sadě pro zvýšení tlaku. Připojte membránovou drenážní trubici. 
Poznámka: Trubice 2a, 2b, 2c jsou součástí sady KPD. 
 

PŘIPOJENÍ KPD K ČISTIČCE VODY AQUAPHOR OSMO Pro 50 
(OSMO Pro 100) (Obr. 8) 
 1. Zavřete přívod vody do čističky vody (zavřete kohout připojovací jednotky (8)). 
 2. Zavřete kohout akumulační nádrže (6). 
 3. Uvolněte tlak v čističce vody v souladu s jejím technickým listem. 
 4. Odstraňte zátky z fitinků KPD (9), (10), (11), poté, co jste z nich předtím vytáhli 
pojistné spony (viz odst. 5 -  odpojení trubic, Obr. 2b). 
 5. Odpojte trubici JG (2a) od fitinku připojovací jednotky (8) a trubici JG (2d) od 
výstupního fitinku (12) čističky vody (4). 
 6. Připojte trubici JG (2а) k fitinku (9) KPD. 
 7. Trubici s omezovačem (3) připojte k fitinku připojovací jednotky (8) a poté připojte 
omezovač k fitinku (11) KPD pomocí trubice JG (2c). 
 8. Připojte T-rozdvojku s trubicí (5) k výstupní fitinku čističky vody (12). 
 9. Na T-rozdvojku připojte trubice (2d) a (2b). Konec trubice (2b) připojte k fitinku (10) 
KPD. 
 10. Otevřete kohout akumulační nádrže. 
 11. Otevřete kohout připojovací jednotky. 
 
 

6. SPUŠTĚNÍ KPD 
 
 • Připojte napájecí zdroj k KPD. 
 • Zapojte napájecí zdroj do elektrické zásuvky. 
 • Otevřete přívod vody do čističky vody (otevřete kohout připojovací jednotky). 
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Voda proteče zařízením KPD a systémem čističky vody a začne proudit do akumulační 
nádrže (nebo konvice). Když je nádrž (nebo konvice) dostatečně naplněna, KPD se vypne. 
 
 

7. PROVOZ KPD 
 
Zařízení KPD je plně sestaveno, vyzkoušeno a připraveno k použití. 
POZOR! Zařízení KPD je seřízeno a nevyžaduje žádné další nastavení. 
Výrobce nenese odpovědnost v případě změny nastavení KPD. 
POZOR! Životnost KPD je přímo závislá na funkčnosti bloků zařízení na čištění 
vody, proto je velmi důležité včas měnit filtrační moduly. 
POZOR! Chcete-li zvýšit životnost KPD v automatech na pitnou vodu Aquaphor 
Morion DWM-101S, DWM-101, DWM-70S, DWM-70, používejte systémy pro 
předúpravu vody (prodávají se zvlášť), abyste snížili riziko proniknutí mechanických 
nečistot z vodovodního potrubí. 
Během prvního týdne provozu denně kontrolujte KPD na těsnost, zda neprosakuje. 
Nepřipusťte, aby KPD pracovalo při tlaku ve vodovodním systému vyšším než 0,63 MPa 
(6,5 atm). Teplota pro provoz zařízení musí být v rozmezí od +5 do +38 °C. 
Voda použitá k čištění musí odpovídat normě SanPiN 2.1.4.1074-01. 
POZOR! Nesoulad parametrů zdrojové vody s požadavky uvedenými v SanPiN 
2.1.4.1074-01 snižuje životnost čerpadla. 
Pokud se parametry zdrojové vody výrazně odlišují od parametrů uvedených v SanPiN 
2.1.4.1074-01, doporučujeme nainstalovat dodatečný systém pro úpravu vody (systém 
mechanického čištění atd.). 
Pro provoz čističky vody s KPD používejte pouze studenou vodu z vodovodní sítě. 
 
 

8.  PRAVIDLA SKLADOVÁNÍ, PŘEPRAVY A LIKVIDACE 
 
KPD se skladuje v polyetylénových obalech a kartonových krabicích v uzavřených 
prostorách s přirozeným větráním při relativní vlhkosti do 80 % a teplotě +5 až +38 °C. 
Nevystavujte KPD vysokým a nízkým teplotám nebo přímému slunečnímu záření. 
Je zakázáno KPD klopit, vystavovat nárazům a jiným mechanickým vlivům. KPD lze 
přepravovat všemi druhy krytých vozidel. 
Likvidace se uskutečňuje v souladu s ekologickými, hygienickými a jinými požadavky 
stanovenými národními normami v oblasti ochrany životního prostředí a zajištění 
hygienické a epidemiologické bezpečnosti obyvatelstva. 
 
 

9. ŽIVOTNOST A ZÁRUKY 
 
Životnost KPD činí 5 let* od data výroby**. Po skončení životnosti je třeba KPD vyměnit.*** 
KPD lze skladovat před uvedením do provozu max. 3 roky při teplotě +5 až +38 °C, za 
podmínky skladování v neporušeném obalu. 
Provozní záruční doba**** KPD je 1 rok ode dne prodeje KPD spotřebiteli prostřednictvím 
maloobchodní sítě. Datum prodeje KPD je určeno razítkem prodejny v tomto listě nebo 
pokladním dokladem. Výrobce je zproštěn záručních povinností v případě ztráty tohoto 
návodu s datem prodeje, pokud neexistuje žádný jiný způsob prokázání doby provozu 
výrobku. 
V případě výhrad k fungování KPD se obraťte na prodejnu, ve které jste zařízení koupili 
nebo na výrobní závod. 
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Výrobce je zproštěn odpovědnosti v následujících případech: 
 • ze strany spotřebitele došlo k porušení pravidel instalace KPD uvedených v této 
příručce, KPD bylo připojeno k čističce vody neodpovídajícího modelu; 
 • porušení pravidel montáže (instalace) čističky vody, ve spojení s níž je využíváno 
zařízení KPD, uvedených v návodu k čističce vody; 
 • připojení a použití KPD s jinými čističkami vody, než které jsou uvedeny v této 
příručce jako povolené; 
 • provozování KPD s překročením limitů stanovených technickými požadavky na 
provozní podmínky výrobku, uvedené v tomto návodu. 
 
TABULKA ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ 
Závada Příčina Způsob odstranění 
Čerpadlo se nezapne Nedostatečný tlak v 

hlavním přívodu vody 
Kontaktujte instalatérskou 
službu 

 Nezjištěno Kontaktujte zákaznický 
servis 

Čerpadlo se nevypne Otevřený kohout na pitnou 
vodu 

Zavřete kohout na pitnou 
vodu 

 Nezjištěno Kontaktujte zákaznický 
servis 

Rychlost plnění nádrže se 
snížila 

Ucpané filtrační moduly 
čističky vody 

Vyměňte filtrační moduly 

 Nezjištěno Kontaktujte zákaznický 
servis 

 
Pokud zjistíte jakékoli jiné problémy, kontaktujte servisní oddělení. Servisní telefon: 8 800 
555-81-00 (v rámci Ruska zdarma). 
 
 
 
 
* Bez ohledu na datum zahájení provozu produktu. 
** Datum výroby - datum ve tvaru DD.MM.RRRR, které je uvedeno výrobcem na štítku 
umístěném na výrobku. 
*** Používání KPD na konci jeho životnosti může mít za následek poškození zdraví nebo 
majetku uživatele nebo jiných osob a mělo by být ukončeno. 
**** Doba, po kterou je výrobce v případě zjištění závady na výrobku povinen vyhovět 
požadavkům spotřebitele stanoveným články 18 a 29 ZÁKONA RF O OCHRANĚ PRÁV 
SPOTŘEBITELE. 
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Obr. 3 Schéma připojení KPD k čističce vody Aquaphor OSMO Crystal 
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Obr. 4 Schéma připojení KPD k čističce vody Aquaphor OSMO s nádrží voda-vzduch 
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Obr. 5. Schéma připojení KPD k automatu na pitnou vodu Aquaphor Morion DWM-101S a 

DWM-101 
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Obr. 6. Schéma připojení KPD k automatu na pitnou vodu Aquaphor DWM-70S a DWM-70 
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Obr. 7. Schéma připojení KPD k automatu na pitnou vodu Aquaphor DWM-312S Pro 
  

2c 

2b 

Odpad 
(drenáž) 

Studená vodovodní voda 

Čistá voda 



14 
 

 
 
 

Obr. 8. Schéma zapojení KPD k čističce vody Aquaphor OSMO Pro 50 (OSMO Pro 100) 
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KUPÓN NA ZÁRUČNÍ OPRAVU 
 

Sada pro zvýšení tlaku 
 

Datum prodeje 
 

Potvrzení prodejny o prodeji 
 

Podpis prodávajícího 
 

 
ZÁRUČNÍ DOBA JE 1 ROK OD DATA PRODEJE 
 
 
 
 
 
 
 

OSVĚDČENÍ O INSTALACI 
 

Čistička vody byla instalována  

Název organizace, která provedla 
instalaci 

 

Číslo licence 
 

Jméno a podpis instalatéra  

 
 
: 
 
 
 
 
Podpis instalatéra:             Podpis zákazníka: 
  



 

 
 

 
 
Zákaznický servis a podpora
V případě problémů se servisem a zárukou se 
Rusko: 8 800 555-81-00 
(v rámci Ruska zdarma). 
Adresy servisních středisek ve 
nebo naskenujte QR kód. 
Kazachstán: +7 7152 36 41 77
Ukrajina: 0 800 504 500 
Evropská unie: + 372 39 24 116; +48 22 870 24 32
 
 
 
 
 

 
 
Sada pro zvýšení tlaku (100 GPD)
Prohlášení o shodě: 
č. EAEU N RU D-RU.HO03. B.00168/20.
Doba platnosti: od 21.06.2020 do 20.06.2025.
Žadatel: Aquaphor s.r.o., 
197110, Rusko, Petrohrad, ul. Pion
Výrobce: Aquaphor s.r.o., 
197110, Rusko, Petrohrad, 
ul. Pioněrskaja 27 lit. A. 
www.aquaphor.ru 
TU 28.13.12-057-11139511-2020
Výrobce si vyhrazuje právo prov
vylepšení konstrukce produktu
bez jejich zahrnutí do technického listu
 
 
Datum výroby a kontrola jakosti
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Zákaznický servis a podpora 
 se servisem a zárukou se obraťte na call centrum.

edisek ve Vašem regionu viz www.aquaphor.ru/services

Kazachstán: +7 7152 36 41 77 

372 39 24 116; +48 22 870 24 32 

Sada pro zvýšení tlaku (100 GPD) 

RU.HO03. B.00168/20. 
Doba platnosti: od 21.06.2020 do 20.06.2025. 

. Pioněrskaja 27 lit.A. 

2020 
Výrobce si vyhrazuje právo provádět 

produktu 
bez jejich zahrnutí do technického listu. 

jakosti 

te na call centrum. 

www.aquaphor.ru/services 


