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Запознай се  с удивителните свойства на кристално чиста и 
здравословна антиоксидантна вода произведена с 8 степенен 
осмотичен йонизатор на вода  SUPREME-RO8 PREMIUM

simply better
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Фактори допринасящи за избора на  осемстепенен, осмотичен 
йонизатор на вода SUPREME-RO8 PREMIUM!
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Ако преглеждате тази презентация, това означава, че търсите начин да осигурите 
здравословна вода за себе си и Вашето семейство. Имате късмет. 

Осмотични йонизатори за вода SUPREME-RO8 PREMIUM са 
НАЙ-ДОБРИ ПРОДУКТИ ОТ ТОЗИ ВИД!  

* NSF International - Американска, независима организация за защита на здравето и безопасността.

!

Осмотичният йонизатор за вода е безопасен за цялото семейство (включително за малки деца и бременни жени).

Притежават валиден сертификат на Полски институт по хигиена (PZH), за контакт с питейна вода.

Произвеждат се в Европа от най-качествени материали и сертифицирани от NSF* елементи.

Механични предварителни антибактериални филтри.

Осигуряващи бърза и безопасна подмяна линейни филтри с бързи връзки.

Гаранцията продължава да е валидна при самостоятелен монтаж на системата.  При покупка предлагаме инструкция за 

монтаж на български език.

Биокерамичен йонизатор за вода S-L-FIR и уникален филтър S-L-FIR-BIO(SUPREME/BIOCERA). Повишена производителност с 

оригинална осмотична мембрана на FILMTEC (американски лидер в производството на осмотични мембрани). Нашата 

мембрана е с производителнаст 100 GPD (стандартните системи за обратна осмоза са с мембрана 75 GPD). Всяка система 

е снабдена с модерна и стилна канелка за чиста вода, която може да се върти на 360 градуса.

Произведено от

за  SUPREME



Предимствата на системата SUPREME-RO8 PREMIUM.

Премахване на 
механичните примеси 
(пясък, кал, суспензии)

Защита от бактерии 
и вируси

Подобряващ свойствата 
на водата филтър            
S-L-FIR-BIO(SUPREME/
BIOCERA)

Обогатява водата с полезни 
минерали: калций, магнезий, 
калий (улеснява усвояването 
им от организма)

Премахва хлор, тежки 
метали, пестициди и 

други вредни промеси

Безопасен за малки 
деца, бебета и 
бременни жени

Антибактериални 
механични филтри
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Намалява водните клъстери 
(51,497Hz), с което 
трикратно повишава 
хидратация на тялото

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

pH

ORP

Йонизация на вода: 
ефективно понижаване на 
ORP(до-200mV) и повишаване 
на pH на вода (до 8,5)

Неутрализиране на 
свободните радикали

Произведено от

за  SUPREME
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Най-качествена 
осмотична мембрана 
на Filmtec -100 GPD

Инструкция за 
монтаж

Валиден сертификат
 на PZH

Всичко необходимо за монтажа е 
включено в комплекта и в цената

Сертифицирани от 
NSF компоненти

COMPONENT

Модерна и стилна 
канелка

Може да се свърже с 
трипътна смесителна 

батерия

Предимствата на системата SUPREME-RO8 PREMIUM.
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Високо качество, 
европейско производство

Линейни филтри 
с бързи връзки (QC)
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SUPREME-RO8 PREMIUM, е модерен 8 степенен осмотичен йонизатор за вода. Стандартно оборудван с 
антибактериални механични филтри за вода, оригинална мембрана на FilmtecTM с производителност 100 GPD 
(378л/24ч), висококачествен линеен карбонов филтър S-L-CARB-QC, минерализатор S-L-MIN-QC, биокерамичен 
филтър S-L-FIR и подобряващ свойствата на водата филтър S-L-FIR-BIO(SUPREME/BIOCERA). Включените в 
системата филтри са стандартни и могат да бъдат сменени с други, достъпни на пазара филтри със същите 
функции .

Първокачествен пост филтър с гранулиран 
активен въглен от кокосови черупки. 

Висококачествен минерализатор 
обогатяващ водата с полезни минерали. 

Със стилна, двойна канелка за чиста трапезна вода.

Висококачествени антибактериални 
механични предварителни филтри.

Най-високо качество на изработката.

Европейско производство. 

Висококачествена оригинална мембрана на 
FILMTECTM с производителност 100 GPD (378 л/24ч).

Системата пречиства водата с точност от 0.0001 
микрона. 

Идеално пречистена с обратна осмоза вода 
ефективно обработена с уникален филтър BIOCERA.

Висококачествен биокерамичен филтър.

BIOCERA филтър: понижава  ORP (- 200mV), 
повишава pH (8,5). Допълнително 
минерализира водата.

Уникален осемстепенен осмотичен йонизатор за вода 

SUPREME-RO8 PREMIUM. 

pH

ORP
-200 mV

8,5
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S-PP20-BC - Антибактериален механичен 
филтър от полипропиленови влакна. 
Първи етап на филтрация в системите за 
обратна осмоза. Пречиства водата от 
твърди частици с размер по-малък от 20 
микрона.

S-PP5-BC - Антибактериален механичен 
филтър от полипропиленови влакна. 
Последен етап на предварителна 
филтрация. Пречиства водата от твърди 
частици с размер по-малък от 5 
микрона.

S-BL - карбонов блок филтър с 
превъзходно качество. Втори етап на 
филтрация в системите за обратна 
осмоза. Пречиства от водата хлор и 
органични замърсявания.
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Филтри за предварителна филтрация.
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Обратна осмоза -SUPREME-RO8 PREMIUM най-добра и 
най-ефективна мембрана за обратна осмоза.

4
Премахва от водата до 96% - 98% от вредните примеси, 
включително вируси и бактерии.

Оригинална мембрана на американската 
фирма DOW с марка FILMTEC  .
Четвъртият етап на пречистване на водата в системите 
за обратна осмоза е осмотичната мембрана, която е 
най-важният филтриращ елемент за всяка RO система. 
Обратната осмоза е отделяне на водните молекули от 
другите, разтворени във водата съединения. Под 
въздействието на налягане, през полупропусклива 
мембрана се прецежда чиста вода. Този процес е 
обратен на процеса на естествената осмоза, която се 
среща във всички живи клетки. Мембраната задържа 
до 96% - 98% от разтворени във водата органични и 
неорганични замърсители, бактерии и  вируси, . 
Полупропускливата осмотична мембрана се състои от 
множество, навити върху перфориран щифт слоеве. Тя 
се поставя в корпус. Замърсената вода се отвежда в 
канализация, а проникналите през микроскопичните 
пори на мембраната водни частици се отвеждат в 
резервоар.

Висока производителност 100 GPD (378 л/ 24ч).
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S-L-CARB-QC - линеен карбонов филтър от 
гранулиран активен въглен от кокосови черупки.
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Съдържа висококачествен активен въглен 
от кокосови черупки.

Присъединяване 1/4"  QC (бързи връзки). 
Директно свързване с маркуч Ф6 мм.

Подобрява вкуса и аромата на водата.

Премахва хлор, органични съединения, 
пестициди. Може да се използва като 
външен филтър за хладилник.

Няма нужда от тефлонова лента.

Съвместим със стандартни системи за 
обратна осмоза.

S-L-CARB-QC 2” линеен филтър с гранулиран
активен въглен от кокосови черупки. В
системата е 5 етап на филтрация. Може да
бъде използван като филтър за хладилник.
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S-L-MIN-QC - линеен минерализатор. Обогатява 
пречистената с осмоза вода с полезни минерали.

Съдържа висококачествени минерализиращи гранули които 
обогатяват водата с полезни минерали като калций, магнезий, 
калий.

Присъединяване 1/4" бързи връзки 
(QC). Директна връзка с маркуч Ф 6.

Превъзходна минерализация на вода.

Няма нужда от уплътнение с 
тефлонова лента.

Съвместим със стандартни системи за 
обратна осмоза. 

Линейният минерализатор S-L-MIN-QC е по-
добър от другите, достъпни напазара 
минерализатори за вода. Ефективно 
обогатява водата с полезни за живите 
организми минерали. Размер 2". 
S-L-MIN-QC е 6 етап от филтрация на вода в
домашните системи за обратна осмоза.
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S-L-FIR -  линеен биокерамичен йонизиращ водата филтър. 
S-L-FIR йонизира водата и я прави по-здравословна.

7
Йонно излъчване до 2000 ni/cm3.

Оказва положително въздействие върху живите 
организми.

Енергизира водата.
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    Подпомага извеждане на токсини от тялото.

        Подобрява метаболизма.  

Линеен филтър с излъчващи енергия биокерамични 
топчета, които зареждат водата. Излъчването е от 
спектър FIR. Количеството отрицателни йони 2000 ni/
cm3. 
Размер на филтъра 2” . Използва се като 7 етап от 
филтрация в системите за обратна осмоза.
S-L-FIR може да повиши  рН на водата. Пиене на 
подложена на FIR излъчване и заредена с енергия вода, 
допринася за подобряване на общото благосъстояние на 
тялото, повишава имунитета, а също така подобрява 
обмяната на веществата.



S-L-FIR-BIO ( SUPREME/BIOCERA) -  уникален йонизатор за вода на 
корейска фирма BIOCERA. Понижава ORP и повишава pH на водата. 

S-L-FIR-BIO осигурява здравословна вода във Вашия дом.

8
Произвежда здравословна вода с понижен ORP 
потенциал (-200 mV) и повишено  pH (8,5).

Обогатява водата с полезни елементи: 
калций, магнезий, калий. Ниво на 
минерализация: 30 - 40 ppm 

Ефикасно неутрализира отговорните за 
остаряване на организма и редица 
болести свободни радикали.

Намалява водните клъстери до размер 52Hz.

S-L-FIR-BIO алкализиращ и структуриращ водата 
линеен филтър. Размер 2,5 ". Присъединяване 
бърза връзка (QM). Директна връзка с маркуч, 
без тефлонова лента.
S-L-FIR-BIO повишава pH, йонизира и алкализира 
водата, понижава нейното ORP, намалява 
количеството водни молекули в клъстерите и 
обогатява водата с полезни минерали.
S-L-FIR-BIO съдържа патентовани от реномирана 
корейска фирма BIOCERA уникални минерални 
топчета.
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ORP (Redox) е окислително-редукционен потенциал на водата определящ найната способност да 
дарява или да отнема електрони.  Когато  ORP на водата е с положителна стойност, това 
означава, че в нея има недостиг на електрони и тя е окислител. Популярно молекулите с 
недостиг на електрони се наричат свободни радикали. Те са вредни за живите организми. Когато 
водата е с отрицателно ORP напр. -200 mV, това означава, че тя притежава свободни електрони, 
които може да дари. В този случай водата се явява редуктор.  Когато заредена със свободни 
електрони вода, отдава електроните на нуждаещи се от тях свободни радикали, последните се 
неутрализират. Те вече не могат да окисляват и да увреждат живи клетки. 

Водата с отрицателно ORP е естествен антиоксидант, който ефективно унищожава свободните 
радикали, като по този начин защитава тялото ни от вредното му влияние. Измервателни уреди, 
които опрделят ORP  на водата се наричат   ORP метри. 

Много важен параметър е pH на водата.  pH на различните вътрешните органи не е еднакво. Най-
важният параметър е pH на кръвта, което при здрав човешки организъм е неизменно и е със 
стойност  pH 7,36.
Потейната вода трябва да е с по-високо  pH от това на кръвта, напр. pH 7,5. Когато водата е с 
ниско pH, т я причинява дисбаланс в организма.

Йонизаторът S-L-FIR-BIO ефективно понижава  ORP и повишава pH на водата. Допълнителното 
предимство е намаляване на водните клъстери. Водата с малко количество водни молекули в 
клъстера по-ефикасно хидратира тялото и улеснява извличане на  токсини от клетките.

Размерът на водните клъстери след  S-L-FIR-BIO е около 52 Hz. За сравнение, размерът на 
водните клъстери след система за обратна осмоза е ок. 120 Hz.
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Уникални свойства на йонизатор за вода   
S-L-FIR-BIO (SUPREME/BIOCERA).

NMR

52 Hz

pH

8,5

ORP

-200 mV
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Механични замърсявания.
Допринасят за нарушения във функциите на храносмилателната система. 

Хлор.
Намалява съдържанието на ненаситени мастни киселини в тялото. Предизвиква 
образуване на злокачествени тумори на пикочния мехур и ректума. Може да доведе 
до цироза на черния дроб, тироидни тумори. Хлорът изсушава кожата, предизвиква  
сухота,  дразнене на лигавиците,  дискомфорт в гърдите, може да провокира астма.

Твърдост на водата.
Твърдата вода изсушава кожата. Прекалено голямо количество на отговорни за 
твърдостта на водата минерали могат да предизвикат образуване на камъни в 
бъбреци и жлъчния мехур. 
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Сигурно решение на проблемите с питейна вода със 
системите за обратна осмоза SUPREME-RO PREMIUM.

www.pavirani.com



Желязо.
Голямо количество железни йони във вода може да повлияе неблагоприятно на здравето. 
Отровната доза желязо за възрастен човек е 15г железен сулфат , а за дете е  6 - 10г .

Тежки метали.
Арсен (As): коремни болки, повръщане, диария, опасност от рак на пикочния мехур, 
увреждане на дихателната система, възпаление на лигавиците на очите, носа, гърлото, 
увреждане на бъбреците, черния дроб, простатата и на централната нервна система. 
Кадмий (Cd): гадене, повръщане, диария, мускулни спазми, увреждане на черния дроб, 
бъбреците, костите, миокарда, хипертония, деформация на костите и скелета. Хром (Cr): 
кожни възпаления, язви, увреждане на черния дроб, бъбреците, нервната тъкан.
Мед (Cu): нарушения на функцията на храносмилателната система, увреждане на черния 
дроб и бъбреците, увреждане на миокарда.
Олово (Pb): нарушения на физическото и психическото развитие, увреждане на миокарда, 
анемия, неблагоприятни ефекти върху нервната система.
Живак (Hg): води до увреждане на бъбреците, увреждане на мозъчната тъкан, увреждане 
на миокарда, спонтанни аборти. Диагностицирани след раждане токсични ефекти върху 
плода: увреждане на слуха, зрението, трудности при ученето.
Бактерии и вируси.
Отговарят за заболявания на храносмилателната система, гадене, повръщане, диария.

europeeurope

COMPONENT

Сигурно решение на проблемите с питейна вода със 
системите за обратна осмоза SUPREME-RO PREMIUM.
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Технически данни.
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Размери вис. x  дълб. x ш ир. (м м)

Размери на резервоара вис. x радиус (м м) 345 x 235

Модел SUPREME-RO8 PREMIUM

Работна температура (OC)

Точност на филтрация (µ  m)

Работно налягане (бар)

Макс. производителност (GPD - л/24ч)

Присъединяване към водопровода (цол) 3/8

4 - 45

0,0001

100 / 378

500 x 150 x 450

3 - 6
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Може ли да се пие вода от система за обратна 
осмоза без преваряване?
Да! В одата след филтрация със система за обратна 
осмоза може да се пие без преваряване.

Какво количество вода е отпадна вода по време 
на процеса обратна осмоза? 
Колко струва 1 литър  пречистена със система за 
обратна осмоза вода?
Количеството отпадна вода зависи от налягане във 
водопроводната мрежа и температурата на водата. 
Най-често това съотношение е 1 към 3. Това означава ок. 
4-5 стотинки за 1 литър чиста и здравословна трапезна 
вода (при 8 степенна система за обратна осмоза 
SUPREME-RO8 PREMIUM).

Увреждат ли здравето системите за обратна 
осмоза?

Не! В сичките системи за обратна осмоза с марката 
SUPREME са с валиден сертификат на Полски институт по 
хигиена (PZH).

Дали системите за обратна осмоза премахват от 
водата полезни минерали?
Да! Домашните системите за обратна осмоза са 
снабдени с минерализатор, който обогатява водата с 
полезни минерали в правилно количество и подходящо 
съотношение .

Може ли водата пречистена с обратна осмоза да 
се използва за аквариум с риби?
Да! К анелката в домашните системи за обратна осмоза 
е с две врътки. При отваряне на едната тече вода 
пречистена с обратна осмоза, а при другата 
пречистената вода се обогатява с минерали. 
Необогатената вода може да се използва за аквариум, а 
минерализираната за пиене и приготвяне на храна.

Може ли системата за обратна осмоза да се 
свърже с хладилник с диспенсър или 
ледогенератор?
Да! Предлахгаме подходящи фитинги и допълнителен 
маркуч.

Какъв е животът на филтрите и мембраната в 
системите за обратна осмоза?
Животът на предварителните филтри: от3 д о 6 месеца* 
Животът на линейните филтри: от 6 д о 12 месеца* 
Животът на осмотичната мембрана: д о 60 месеца* 
* животът на филтрите зависи от качеството на водата и 
потреблението.
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