
VALMISTA PUHDAS JUOMA- JA KÄYTTÖVETESI 

OMASTA RANNASTA

Energiatehokas ja ympäristöystävällinen.  



Puhtaan juomaveden tuotto järvi-, joki-, tai kaivovedestä 150 litraa tunnissa 

ja merivedestä 60 litraa tunnissa.

SolarRO MINI 150  

Automaattinen ja säätövapaa.



Ei enää veden kantamista mökille 

tai vapaa-ajan kotiin. 

Hyvänmakuista juomavettä 

helposti ja edullisesti.

Uutta puhdasta vettä joka päivä 

SolarRO MINI 150 on kotimainen laadukas vedenpuhdistuslaite juoma- 

ja käyttöveden tuottamiseen paikallisesti. Laitteella voi valmistaa 

puhdasta vettä turvallisesti merestä, järvestä, joesta sekä 

epäpuhtaasta kaivovedestä. Se soveltuu erinomaisesti omakotitaloon, 

saareen tai vapaa-ajan asumiseen. Laite voidaan kätevästi liittää myös 

kesämökin vesijärjestelmään. Tuotto järvi-, joki-, tai kaivovedestä 150 

litraa tunnissa ja merivedestä 60 litraa tunnissa.  

Eviran testaamaa korkealuokkaista juomavettä 

SolarRO laitteella puhdistetun veden laatu täyttää erittäin hyvälle 

juomavedelle asetetut laatuvaatimukset. Puhdistusteknologia 

perustuu käänteisosmoosimenetelmään, jossa raakaveteen liuenneet 

suolat ja epäpuhtaudet erotetaan. Laite poistaa vedestä suolan, 

bakteerit, virukset, lääkejäämät, fluoridit, radonin, mikromuovit ja 

muut haitalliset aineet. Prosessin lopuksi vesi kulkee 

aktiivihiilisuodattimen ja UV-desinfiointilaitteen läpi varmistaen veden 

hyvän maun ja  sataprosenttisen puhtauden.  

Laite on helppo kytkeä ja huoltaa 

SolarRO MINI 150 on helppo kytkeä suoraan aurinkopaneeliin, 

verkkovirtaan tai generaattoriin. Laitteen huolto on vaivatonta ja sen 

voi helposti tehdä itse. Käyttökohteesta riippuen esisuodattimet tulee 

vaihtaa 2–4 kertaa vuodessa. Käänteisosmoosikalvojen suositeltu 

käyttöikä on 3–5 vuotta.   

• Valmistettu Suomessa 

• Helppo kuljettaa ja asentaa, paino 28 kg 

• Runko merialumiinia 

• Sateenkestävä 

• Mitat 77cm x 45 cm x 44 cm 

• Laite kestää monituntisen keskeytymättömän käytön 

• Vähäinen energiankulutus (380W) 

• Hiljainen käyntiääni (alle 54 db 1 metrin etäisyydellä) 

• Takuu 2 vuotta



TEKNISET TIEDOT 

Testattu juomaveden tuotto (17 °C) 

Raakavesi 

TDS mg/L 

Suolanpoisto 

Moottori 

Pumppu 

Käyttöpaine 

Suodatinkalvon kotelo 

Suodatinkalvo  

RO putkitus  

Esisuodattimet 

Esisuodattimien kotelot 

Juomaveden jälkikäsittely 

Ultravioletti käyttöikä (tuntia) 

Juomaveden laatu 

Aurinkopaneeli suositus 

Laitteen mitat 

Paino 

Takuu 

150 L/t        —       60 L/t  

Järvi/ Joki Itämeri  

<500 mg/L — <6.000 mg/L  

99 %  

0,37kW/230 VAC tai 300W/24 VDC 

Siipipumppu  

9–12 bar  

2 x 2521, 316L  

2 x 2521  

SS 316L  (haponkestävä teräs)  

3 x 10” (5µm, 50µm ,100µm suodatin)  

3 x 10" PVC  

1 x 5” 5um 800mg aktiivihiili, ultravioletti 

9000  

pH 6.5–8.5, 100% desinfiointi  

4 x 250 Wp tai 6 x 140 Wp /17V  

 

L =77 cm,  B = 45 cm,  H = 44 cm  

28 Kg  

2 vuotta (takuuaikaan eivät sisälly vaihdettavat 
suodattimet)

Lisälaitteita ja tarvikkeita: 

• Uppopumppu 230VAC tai 24VDC vesilähteestä 

• Jatkoletku syöttövedelle 25m tai 50m, sisältää takaiskuventtiilin ja 

imufiltterin 

• Vesisäiliö juomaveden välivarastointiin 100L, 200L, 300L 

• Varasuodatinpaketti (3 kpl esisuodattimia + 1kpl aktiivihiilisuodatin 

+ 2kpl membraani) 

• Aurinkopaneelipaketti (4 x  250Wp tai 6 x 140Wp/17V + DC 

jännitekontrolleri)  

• Juomaveden jakelupumppu vesisäiliöstä vedenottohanalle 

• TDS mittari veden suolaisuuden mittaamiseen



SolarRO MINI 150 vesijärjestelmä

1. Nostopumppu 
2. SolarRO MINI yksikkö 
3. Virtalähde: aurinkopaneelit tai akku tai verkkovirta 230AC 
4. Juoma/ käyttövesi tankki 
5. Pintakytkin 
6. Vesiautomaatti (veden jakelu) 
7. Konsentraatti

1.

3.

2.
5.

4.

7.

6.

Toiminta: 
Kun käyttöhana avataan, niin vesiautomaatti (6) syöttää käyttölinjaan paineellista vettä ja alkaa samalla imeä puhdasta vettä tankista (4). 
Kun tankin (4) veden pinta saavuttaa ennalta määrätyn alarajan, niin pintakytkin (5) käynnistää RO laitteen ja raakaveden nostopumpun (1), joka 
alkaa syöttää vettä RO laitteeseen (2) joka alkaa täyttää tankkia. 
Kun käyttöhana suljetaan, niin järjestelmä täyttää tankkia (4) edelleen ylärajaan asti, jolloin pintakytkin pysäyttää laitteen ja nostopumpun.



Ollaan yhteydessä!  

www.solarwatersolutions.fi

http://www.solarwatersolutions.fi

