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Az Eu –Provident Kft. (4026 Debrecen, Mester u. 39) véleményünket kérte az általa
forgalmazni kívánt Aqua RO elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés-család
egészségügyi szempontú alkalmazhatóságával kapcsolatban. A kisberendezés család tagjai:
Aqua RO-50B, Aqua RO-50D, Aqua RO-50G.
A beküldött dokumentumok alapján az Aqua RO kisberendezés család tagjainak
szűrőközegei:
Szűrési fokozat
Mechanikai szűrő
Aktívszén előszűrő 1.
Aktívszén előszűrő 2.
RO membrán
Aktívszén utószűrő
Energetizáló egység 1
(RO-50D és RO-50G
termékek esetén)
Energetizáló egység 2
(RO-50G termék esetén)
Visszasózó patron
Tartály
UV-lámpa

Anyag
polipropilén
aktívszén
aktívszén
poliamid
aktívszén
kerámia

Típus
PP-20
CTO-10
GAC-10
FT-30 TW30-1810-100
T-33
T-22B

kerámia

T-33F1

ásványi anyag
rozsdamentes acél
-

T-33U
3,2 G
UW-12W

A kisberendezések egyéb vízzel érintkező anyagai: polietilén cső, réz csaptelep (GF-01;
CuSn4Zn1), polipropilén szűrőházak (128-10W).
A benyújtott szakmai dokumentáció valóságtartalmáért a beküldő felel.

Vizsgálatok leírása
A kisberendezés a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet alapján és kizárólag közegészségügyi
szempontból került bevizsgálásra. A vizsgálatok célja a megrendelő által megadott, a
kisberendezés által eliminálandó komponensek koncentrációinak ellenőrzése, valamint annak

ellenőrzése, hogy nincs-e higiénés szempontból kedvezőtlen, egyéb szennyezettséget
eredményező hatása.
Az Aqua RO-50G kisberendezés egy példánya került bevizsgálásra, a vizsgált kisberendezést
a kérelmező behozta, felszerelte és beüzemelte Intézetünkben az egészségügyi szempontú
laboratóriumi vizsgálatok céljából. A vizsgálat során a kezelt víz szervetlen ion tartalmát
visszasózó egység biztosította.
Az ivóvíz folyamatos terhelését a budapesti ivóvízhálózatról biztosítottuk (tesztvíz).
A vizsgálat előtt a kérelmező megbízottja a használati útmutatónak megfelelően beüzemelte a
kisberendezést, majd az első két tartálynyi vizet leengedtük, majd levettük a 0. napos mintát.
Ezután 10 munkanapon keresztül folyamatosan használtuk a berendezést, közben egy
alkalommal mintát véve (F/1). Ezután két esetben 2-3 napos üzemszünetet követően mintát
vettünk a tartályban stagnáló vízből (tartály/1, tartály/2), majd a tartályt leengedése és 10
perces folyatás után levettük a pangó mintákat (P/1 és P/2), illetve a folyamatos használatot
modellezve minimum 3 órás folyatás után levettük a folyatott mintákat (F/2 és F/3). Ezután
UV- lámpa alkalmazása nélkül is mintát vettünk a kisberendezés által biztosított vízből.
A kísérleti üzemeltetés során a 0. napos mintákból meghatároztuk az összes szerves anyag
(TOC) mennyiséget, a fajlagos elektromos vezetőképességet, az összes keménységet. A
folyatott vízmintákból meghatároztuk a pH értéket, a fajlagos elektromos vezetőképességet,
az összes keménységet, az összes szerves széntartalmat (TOC), valamint a szabad és kötött
aktív klór koncentrációját, valamint a szerves halogén vegyületek (AOX) mennyiségét. A
felsorolt vizsgálatokon kívül mértük a kisberendezést elhagyó víz lúgosságát, ammónium, és
nitrit tartalmát. Ezen kívül vizsgáltuk egyes vízminták nikkel, króm réz tartalmát a
kisberendezésben lévő szerkezeti anyagokból (tartály, csaptelep) történő esetleges beoldódás
miatt. A kezelt vízminták eredményeit az aznap vizsgált tesztvíz eredményeivel hasonlítottuk
össze az értékelésnél.
A kémiai vizsgálatokkal párhuzamosan, de külön mintákból bakteriológiai vizsgálatokat is
végeztünk, ellenőriztük az összes baktériumszámot 22C-on és a Pseudomonas aeruginosa
számot. Ezen kívül a 0. napos mintánál vizsgáltuk a coliform számot is a berendezés kezdeti
tisztaságának ellenőrzésére.
Vizsgálati eredmények értékelése
A laboratóriumban vizsgált kisberendezés folyamatos használat mellett a mérési
eredményeink alapján átlagosan 99,6%-kal csökkentette a tesztvíz összes keménységét. A
kisberendezés a tesztvízhez képest 100%-kal csökkentette annak szabad aktív klór tartalmát,
67%-kal a kötött aktív klór tartalmát, valamint 82%-kal a halogénezett szerves anyag
mennyiséget (AOX). Az összes szerves anyag tartalom (TOC) a kezelt vízben 59%-kal volt
kevesebb, mint a tesztvízben. A víz szervetlen ion tartalmára utaló fajlagos elektromos
vezetőképesség a tesztvízhez képest 95%-kal csökkent a kezelt vízben. A folyatott vízminták
nehézfém tartalma (króm, nikkel, réz) nem haladta meg a tesztvízből detektálható értékeket.
A kisberendezés értékelése
A benyújtott dokumentáció és a mérési eredmények alapján lényeges megállapítani, hogy
hosszabb üzemszünet előtt a tartályban lévő vizet le kell engedni, a fogyasztás előtt a
kisberendezésen minimum 5 percig vizet kell átfolyatni, a tartályban a stagnáló és a
kisberendezés öblítése során nyert vizet ivóvízként felhasználni nem szabad.

A mérési eredményeink alapján a kisberendezés alkalmas volt a tesztvízben lévő szabad és
kötött aktív klór, szerves halogén vegyületek, összes szerves szén tartalom (TOC), összes
keménység, fajlagos elektromos vezetőképesség csökkentésére.
Az ivóvíz utótisztító kisberendezések egészségügyi alkalmazási engedélyét az alábbi
feltételek betartása mellett javasoljuk megadni:
1) Az Aqua RO kisberendezés család (típusok: Aqua RO-50B, Aqua RO-50D, Aqua
RO-50G) elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés-család tagjainak az OKI-hoz
benyújtott dokumentációval megegyező minőségűnek kell lennie felépítés,
szűrőanyagok és a vízzel érintkező szerkezeti anyagok tekintetében.
2) A használati útmutatót ki kell egészíteni, a módosított használati útmutatót 30 napon
belül meg kell küldeni az OKI részére, és be kell nyújtani engedélyeztetéskor az OTH
részére.
A használati útmutatóban rögzítve a felhasználót is tájékoztatni kell az alábbiakról:
3) Beüzemeléskor, hosszabb (2-3 napos) üzemszünet, valamint fertőtlenítés után
szigorúan be kell tartani a használati útmutatóban leírtakat. Üzemszünet után (de
lehetőleg inkább előtte) a tartályból a vizet le kell engedni, üzemszünet utána kezelt
víz fogyasztása előtt a kisberendezésen vizet kell átfolyatni (minimum 5 perces
folyatási idő). Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítés céllal
felhasználni nem szabad.
4) Folyamatos használat esetén szűrőtölteteket legalább 6 havonta, illetve a szűrők
kimerülése esetén a használati útmutatóban megadott módon ki kell cserélni.

A szakvélemény nem jelenti a termékek egészségügyi szempontú alkalmazási engedélyét.
Szakvéleményünk alapján a nyilvántartásba vételt – a 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet
alapján – az Országos Tisztiorvosi Hivataltól (OTH) kell kérniük. Szakvéleményünk
felülvizsgálat nélkül a kiadástól számított egy évig érvényes.
Amennyiben az OTH az engedély érvényességét időszakos felülvizsgálathoz köti, a
felülvizsgálatot az engedélyben rögzített felülvizsgálati dátum előtt 3 hónappal az
engedélyesnek kell az OKI-nál kérelmeznie. A felülvizsgálati szakvéleményezési eljárás
során minőség-ellenőrzés céljából sor kerülhet a termék egyszerűsített ellenőrző vizsgálatára
is.

