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1. ВИКОРИСТАННЯ ЦІЄЇ ІНСТРУКЦІЇ 
У даній інструкції описано монтаж, експлуатацію та регламентне обслуговування системи 

KissRO. Також тут міститься інформація про основні несправності та методи їх усунення. 
NEREXTM рекомендує всім користувачам повністю прочитати зміст цієї інструкції. Якщо 

система не працює належним чином після виконання основних процедур виявлення та усунення 
несправностей, зверніться до свого місцевого постачальника послуг. 

NEREXTM рекомендує інсталяторам (сервісним інженерам) переглядати цю інструкцію 
перед відвідуванням монтажної зони (об'єкта). Оглядати монтажну зону та готуватися до 
монтажних робіт згідно з викладеною інформацією в даній інструкції. 

2. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 
Система KissRO є електричною установкою з елементами трубної обв'язки, що працює під 

високим тиском води. Також у процесі роботи можливе використання хімічних реагентів. 
NEREXTM наполегливо рекомендує виконувати вимоги з техніки безпеки для запобігання 

нещасних випадків та аварійних ситуацій. 
 
Електрична частина: 
- Щоб усунути небезпеку ураження електричним струмом, ВСІ ПРОВОДИ ЗАЗЕМЛЕННЯ 

ПОВИННІ БУТИ ПРАВИЛЬНО ПІДКЛЮЧЕНІ. Уважно прочитайте інформацію в цій інструкції, перш 
ніж працювати з інсталяцією. 

- Усі електричні підключення повинні бути виконані згідно з вимогами до електричного 
живлення та за схемами, викладеними в даній інструкції. 

- Перед початком будь-яких маніпуляцій з електричними пристроями переконайтеся, що 
основне джерело живлення вимкнено. 

- У разі витоку рідини перед виконанням подальших дій вимкніть основне джерело 
живлення. Перед увімкненням обладнання переконайтеся, що всі вузли системи повністю сухі. 
Перевірте електроживлення на відповідність технічним характеристикам. 

- Вся проводка, виконана на місці, має відповідати місцевим електротехнічним правилам 
та нормам. Розмір дротів провідника джерела електроживлення повинен вибиратися відповідно 
до максимально допустимої величини сили струму. 

- Лінія електроживлення повинна бути захищена диференціальним вимикачем ланцюга, 
що має відповідну потужність та характеристики. 

 
Гідравлічна частина: 
- НЕ ВІДКРИВАЙТЕ МЕМБАННИЙ МОДУЛЬ БЕЗ СКИДАННЯ ТИСКУ. ВІДКРИТТЯ СИСТЕМИ БЕЗ 

СКИДАННЯ ТИСКУ МОЖЕ СТАТИ ПРИЧИНОЮ НЕУСУННОГО ПОШКОДЖЕННЯ; 
- СИСТЕМА ПОВИННА ЕКСПЛУАТУВАТИСЯ У МЕЖАХ НОМІНАЛЬНИХ СПЕЦИФІКАЦІЙ 

ТЕМПЕРАТУРИ І ВОЛОГИ; 
- Оглядайте секції трубопроводів, які підготовлені для монтажу системи. Вони не мають в 

собі вміщувати сторонні матеріали, що залишилися після зберігання, або частинки, залишені 
різальним інструментом. Це потрібно зробити до монтажу системи; 

- після монтажу манометрів, пробовідбірних портів, датчиків тощо, обов'язково промийте 
труби, перш ніж підключати їх до системи, щоб видалити все сміття; 

- Монтаж системи слід виконувати лише відповідно до процедур, описаних у цій інструкції. 
 
Експлуатація: 
 - НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ СИСТЕМУ У РОБОТУ, ПОКИ НЕ БУДЕ ПРОВЕРЕНО І ПІДТВЕРДЖЕНО 

ПРАВИЛЬНІСТЬ ВИТРАТИ І ТИСКУ; 
- ОБОВ'ЯЗКОВО СКІДАЙТЕ ТИСК І ЗЛИВАЙТЕ ВОДУ ІЗ СИСТЕМИ ПЕРЕД ВИКОНАННЯМ БУДЬ-

ЯКИХ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З РОЗБИРАННЯМ ТРУБ АБО ДЕТАЛЕЙ ГІДРАВЛІЧНОЇ СХЕМИ. Тиск у 
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системі необхідно скидати до атмосферного тиску (тобто всі манометри повинні показувати 
нуль); 

- НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ БЛОКУЙТЕ (НЕ ПЕРЕКРИВАЙТЕ) НІЯКІ ВИХІДНІ З'ЄДНАННЯ 
ТРУБОПРОВІДІВ СИСТЕМИ. Перекриття виходів може призвести до надмірного зростання тиску, 
результатом чого стане незворотне пошкодження; 

- Не експлуатуйте систему за умов, відмінних від умов, вказаних в інструкції. Дотримуйтесь 
вказаних вимог до живильної води, електрики, а також до вхідного потоку та каналізації; 

- У разі зміни якості живильної води зв'яжіться з відділом технічної підтримки NEREXTM, 
щоб отримати необхідну консультацію. 

 
Хімічні реагенти: 
- всі операції з хімічними реагентами повинні здійснюватися кваліфікованими та мають 

допуск та повноваження операторами з використанням відповідних інструментів та засобів 
індивідуального захисту; 

- У разі витоку хімікатів та/або при нещасному випадку (попадання хімікатів на шкіру, в очі 
тощо) суворо дотримуйтесь інструкцій, викладених у інформаційному листку безпеки хімікатів. 

 

3. МОНТАЖ СИСТЕМИ 
Для встановлення та монтажу системи вам знадобляться: 
- вилковий навантажувач або гідравлічний візок (рокла); 
- набір викруток та інструменту для електричних підключень; 
- мультиметр; 
- набір торцевих та важільно-розвідних ключів для трубних під'єднань; 
- пакувальний матеріал; 
- будівельний ніж; 
- гліцерин фармацевтичний; 
- лубрикант водорозчинний (вазелін або аналог). 
Не розпаковуйте систему до переміщення її в місце остаточної установки та завершення 

будь-яких будівельних робіт. Після розпакування перевірте систему на ознаки будь-яких 
пошкоджень. У разі виявлення пошкоджень негайно повідомте про них місцеву сервісну службу 
та перевізника. 

Перед монтажем системи переконайтеся, що приміщення, зона розміщення обладнання 
та інженерні мережі відповідають експлуатаційним вимогам. 

3.1. Розміщення на місці 
 

Видаліть усі пакувальні матеріали та перемістіть обладнання до монтажної зони 
установки. 

Встановить обладнання на рівну поверхню. У разі нестійкості корпусу відрегулюйте ніжки 
установки по висоті. 

Оскільки застосування будь-яких антивібраційних пристроїв не потрібне, обладнання 
може бути розміщене прямо на підлозі. Враховуйте габаритні розміри системи (див. Додаток 1). 
Крім габаритного розміру самої системи, для розміщення необхідно врахувати: 

- наявність вільного простору ліворуч, праворуч та ззаду системи не менше 250 мм; 
- наявність вільного простору спереду системи не менше 400 мм для прихованої 

установки, і не менше 700 мм для відкритої установки; 
- наявність вільного простору над установкою не менше 1200 мм. 
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3.2. Під’єднання трубопроводів 
Попереднє промивання 
Обов'язково ретельно промийте попереднє обладнання та трубопроводи водою, що не 

містить сторонніх частинок, перш ніж приєднувати до системи. Промивання видаляє всі частинки, 
що залишилися в трубопроводах після різання та збирання. Частки, що залишилися не 
видаленими, можуть закупорити проходи всередині системи. 

 
Підключення системи KissRO за стандартною схемою 
NEREXTM рекомендує проводити монтаж трубної обв'язки згідно з багаторазово 

перевіреною принциповою схемою: 
 
 

 
  

 
1 - Манометр 0 ... 10 бар; 2 – Кульовий кран; 3 - Система попередньої фільтрації Nerex; 4 – Система KissRO; 
5 – Станція дозування антискаланту Nerex; 6 - Накопичувальна ємність для очищеної води; 7 - Насосна 
станція очищеної води; 8 - Трубопровід вихідної води; 9 - Трубопровід відфільтрованої води; 10 - 
Трубопровід очищеної води в накопичувальну ємність; 11 - Трубопровід очищеної води на споживання; 
12 - Трубопровід дренажної води з фільтра попереднього очищення; 13 - Безнапірна каналізація; 14 – 
Підключення дренажної води до системи KissRO. 

 

УВАГА! ТРУБОПРОВІД ОЧИЩЕНОЇ ВОДИ (10) ПОВИНЕН БУТИ МАКСИМАЛЬНО ЗАНУРЕНИЙ 
У НАКОПИЧУВАЛЬНУ ЄМНІСТЬ (6), І НЕ ДОХОДИТИ ДО ЇЇ ДНА 10-20 СМ. 

Такий варіант підключення є оптимальним і повною мірою сприяє тривалій роботі 
зворотньоосмотичних мембран. 

Електричне підключення станції дозування антискаланту (5) див. у Додатку 4. 
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Підключення системи KissRO із застосуванням бака – гідроакумулятора 

1 - Манометр 0 ... 10 бар; 2 – Кульовий кран; 3 - Система попередньої фільтрації Nerex; 4 – Система KissRO; 5 – Станція 
дозування антискаланту Nerex; 6 - Бак - гідроаккумулятор; 7 - Кульовий кран подачі очищеної води; 8 – Кульовий 
кран для бака – гідроаккумулятора; 9 – Реле тиску (Danfoss KPI-35 або аналог); 10 – зворотний клапан; 11 - 
Трубопровід вихідної води; 12 - Трубопровід відфільтрованої води; 13 - Трубопровід очищеної води; 14 - Трубопровід 
дренажної води з фільтра попереднього очищення; 15 - Безнапірна каналізація; 16 – Підключення дренажної води 
до системи KissRO. 

УВАГА! ТИСК ПОВІТРЯ У БАКУ ГІДРОАКУМУЛЯТОРІ І НАЛАШТУВАННЯ РЕЛЕ ТИСКУ 
ПІДБИРАЮТЬСЯ ІНДИВІДУАЛЬНО. ОБОВ'ЯЗКОВО НЕОБХІДНО ВСТАНОВЛЮВАТИ ДОДАТКОВИЙ 
ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН (10) НА ЛІНІЇ ОЧИЩЕНОЇ ВОДИ ПЕРЕД РЕЛЕ ТИСКУ (9). 

Такий варіант підключення слід використовувати в тих випадках, коли немає можливості 
встановити ємність для накопичення очищеної води через габаритні обмеження і насосну 
станцію готової води через шумові обмеження. Проте, у цій схемі не в повному обсязі 
реалізуються технологічні прийоми для тривалої працездатності зворотноосмотичних мембран. 
Можливе зниження номінальної продуктивності системи та ресурсу терміну служби мембрани. 

Електричне підключення станції дозування антискаланту (5) див. у Додатку 4. 
Електричне підключення реле тиску див. у Додатку 4. 
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Для підключення лінії подачі вихідної води, дренажної лінії та станції дозування 
антискаланту використовуйте таку схему: 

 

Порти під’єднання (вид попереду) 

 
1 - Трубопровід подачі вихідної води; 2 - Трубопровід каналізації; 3 - Трубка відведення дренажної води системи 
KissRO; 4 – Монтажний фітинг для трубки відведення дренажної води; 5 – Порт під’єднання клапана впорскування 
станції дозування антискаланту; 6 – Клапан упорскування станції дозування антискаланту; 7 – Порт підключення 
вихідної води; 8 - Швидкороз'ємне з'єднання "американка"; 9 – Напірна трубка станції дозування антискаланту. 

 

Підключення лінії подачі вихідної води 
Підключіть лінію подачі вихідної води (1) до порту входу вихідної води (7) 1/2” РВ за 

допомогою труб, виготовлених з ПВХ, ППР, ПЕ або інших підходящих для цих цілей матеріалів. 
Обов'язково встановіть на лінії подачі вихідної води (1) перед входом (7) швидкороз'ємне 
з'єднання типу “американка” (8). 

 
Підключення дренажної лінії 
Підключіть трубку 3/8” дренажної лінії системи (3) за допомогою монтажного фітинга John 

Guest 3/8T x ½” РЗ ((4); не входить до комплекту) до системи безнапірної каналізації. Або 
використовуйте гумову манжету у разі підключення відразу до трубопровід каналізації з ПЕ. 

Допускається підключення до системи каналізації з перепадом висот не більше 2,5 м між 
точкою підключення до каналізації та віссю виходу дренажної трубки із системи. 

Трубку і трубопровід необхідно надійно закріпити, оскільки під час роботи системи вода 
надходить у каналізацію під великим тиском. 

 
Підключення станції дозування антискаланту 
У системі KissRO передбачений порт приєднання (5) клапана упорскування станції дозації 

антискаланту (6). За замовчуванням порт заглушено. Необхідно викрутити заглушку і в порт ½” 
РЗ, що звільнився, вкрутити клапан упорскування (5). Потім до нього приєднати напірну трубку 
станції дозації (9). 

У разі виконання клапана впорскування з кількома різьбленнями одночасно, менше 
різьблення акуратно обріжте будівельним ножем. 
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Для підключення лінії очищеної води (пермеату) використовуйте таку схему:  
 

Порти під’єднання (вид позаду) 

 
1 - Трубопровід подачі вихідної води; 2 - Трубопровід каналізації; 3 - Трубка відведення дренажної води системи 
KissRO; 4 – Монтажний фітинг для трубки відведення дренажної води; 5 - Трубопровід очищеної води; 6 - Порт виходу 
очищеної води (пермеату); 7 - Швидкороз'ємне з'єднання "американка"; 8 – Напірна трубка станції дозування 
антискаланта. 
 
Підключення лінії очищеної води (пермеату) 

Підключіть лінію відведення очищеної води (5) до порту (6) ½” РЗ, використовуючи 
швидкороз'ємне з'єднання “американка”, за допомогою труб з ПВХ або інших матеріалів, що 
підходять для цих цілей. Діаметр трубопроводу очищеної води DN 15. Довжина трубопроводу 
очищеної води має бути не більше 4 м. Підйом трубопроводу вгору відносно осі порту 
під’єднання (6) не більше 1,5 м. 

 
Використання герметизуючих матеріалів 

Використовуйте у різьбленнях стрічку Teflon® (тефлонова стрічка) або інші трубні 
ущільнювачі (наприклад, Dope), оскільки вони дозволять отримати хорошу герметизацію. 
 

НАДМІРНА ЗАТЯЖКА ДЕТАЛЕЙ І РІЗЬБОВИХ З'ЄДНАНЬ З ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ МОЖЕ 
ПРИВЕСТИ ДО НЕПОПРАВНИХ ПОШКОДЖЕНЬ! 

3.3. Електричні підключення 
• Перед проведенням будь-яких електричних підключень ознайомтеся з електричною 

схемою (Додаток 3). 
  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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• Електричне джерело живлення (розетка) має бути із заземленням (TNC-S). В іншому 
випадку, заземлення системи здійсніть самостійно, використовуючи корпус 
електродвигуна насосного агрегату або клему заземлення в електричному щитку і смугу 
заземлення. 

 
• Поплавковий вимикач постачається разом із системою, вже підключеною до 

електричного щитка. Закріпіть вимикач поплавця в ємності зберігання очищеної води. У 
деяких випадках для зручності монтажу поплавкового вмикача допускається його 
демонтаж з електричного щитка (наприклад, у разі протягування кабелю вимикача через 
стінку ємності). Підключіть його знову на відповідні клеми в пульті управління. 
Відрегулюйте глибину занурення та висоту спрацьовування поплавкового вимикача для 
автоматичного увімкнення/вимкнення системи згідно з наведеною схемою: 

 
 
 

1 – Демонтуйте пластикове стопорне кільце з баласту та 
переставте його на протилежний бік кабелю; 
2 – Відрегулюйте відстань від поплавка до баласту (мінімум 15 
см) та зафіксуйте його пластиковим стопорним кільцем. 

 
 
 

 
 
 
 
 

• Переконатися, що в реле часу (розташований у шафі керування, див електричну схему) 
виставлені правильні уставки: верхня ручка регулювання на діапазон 1 – 10 min; нижня 
ручка регулювання на значення 2 (див. фото):  

• Для підключення станції дозування антискаланту необхідно підготувати кабель 
живлення насоса – дозатора: якщо кабель оснащений електричною вилкою, вилку 
демонтувати, а провідники кабелю зачистити та окінцювати. Кабель підключається до 
електричного щитка системи. Правильність підключення – див. Додаток 4. 

Баласт Ємність 
Верхній контрольний 
рівень 

Нижній контрольний 
рівень 

Діапазон 
вимкнення/увімкнення 
cистеми KissRO 
 

Кабель 

Пластикове 
стопорне кільце 

Баласт Поплавок 
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4. ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКУ 

4.1. Підготовка до запуска 
Перед запуском системи необхідно провести зовнішній огляд обладнання та 

переконатися у наступному: 
• насоси, трубопроводи, запірна арматура, корпуси, ємності та інше обладнання не мають 

зовнішніх пошкоджень. 
• кабельні канали, видимі частини електричних кабелів не мають пошкоджень; 

електрообладнання не має слідів вологи на корпусах та на електропроводці. 
 
Перед пуском системи необхідно: 

• для систем із встановленою станцією дозування приготувати розчини реагентів, що 
дозуються, і налаштувати дозувальне обладнання (див. у документації на відповідний 
виріб). 

• встановити мембранні елементи у відповідні корпуси згідно зі схемою гідравлічних 
потоків (за стрілками). 

4.2. Встановлення мембранних елементів 
1) Перед подачею підготовленої вихідної води на мембранні елементи, переконайтеся, 

що у трубопровідній системі та напірних корпусах відсутні пил, олія, металева тирса, органічні 
відкладення тощо. Таку ж перевірку слід проводити при повторному завантаженні або заміні 
мембранних елементів. 

2) Промийте систему (до завантаження елементів) водою протягом 10-20 хвилин. 
3) Зніміть торцеві кришки з верхньої частини напірних корпусів (мембраноутримувачів), 

перевірте внутрішній стан корпусів і при необхідності здійсніть механічне очищення. 
Якщо всередині корпусів є бруд, їх необхідно очистити. Слід використовувати м'яку щітку 

або тампон і час від часу промивати підготовлені корпуси водою. Необхідно бути обережними, 
щоб не подряпати внутрішню поверхню корпусів. 

4) Відкрийте коробки з мембранними елементами та вийміть їх та допоміжні деталі. 
Заберіть порожні коробки. 

5) Кільця ущільнювача лінії пермеату встановлені всередині центрального отвору торцевої 
кришки. Для зручності установки, змащення пермеатних портів самої мембрани гліцерином. 

6) Встановіть кільце ущільнювача лінії концентрату (“ластівчин хвіст”). Змастіть його 
гліцерином. Кільце ущільнювача встановлюється тільки на один бік мембрани. Зліва, щодо 
напрямку потоку води, вказаному на корпусі мембрани. Тобто, вихідний потік води повинен 
упиратися в кільце ущільнювача. 

У деяких елементах це кільце ущільнювача встановлено за замовчуванням. 
 
 

 
 
 

Вихідний потік Концентрат 
Пермеат Пермеат 

Корпус 
мембрани 
4040 

Ущільнювальне 
кільце лінії 
концентрату 

Позначення правильного 
напрямку потоку на 
корпусі мембрани 

Вихідний потік Концентрат 
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У системах KissRO-240 встановлені послідовно 2 мембранні модулі. І потік води, що 
очищається, змінює свій напрямок. Уважно дивіться на стрілки напрямку потоку води, 
розташовані на корпусах мембраноутримувачів. Напрямок стрілок повинен збігатися з 
напрямком, вказаним на корпусі мембрани. 

 
Схема правильного встановлення мембранних елементів 

 

 
 

7) Встановіть мембранні елементи у корпуси. Бічна поверхня мембрани та її пермеатний 
порт повинні бути нижчими, ніж бічна грань мембраноутримувача. Для усадки мембрани у 
посадкове місце допускається несильне натискання руками на мембрану. 

8) Змастіть кільце ущільнювача кришки мембраноутримувача гліцерином і встановіть її в 
мембранний модуль. 

9) Виконайте обтяжку хомута кришки, рівномірно затягуючи гайки з обох боків. 
10) Зберіть трубну обв'язку. Зверніть увагу на наявність ущільнювальних кілець у 

швидкороз'ємних з'єднаннях (американках). 
   

5. ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

5.1. Налаштування гідравлічної схеми 
Дивіться технологічну схему  (Додаток 2) 
Відкрити вентиль подачі вихідної води BV-1 
Скинути повітря з лінії подачі вихідної води за допомогою повітровідділювача 

бар'єрного фільтра CF-1. 

5.2. Перший пуск 
Дивіться схему розташування елементів (Додаток 3). 
 
Увімкніть вхідний автомат QF1 в електричному щитку KissRO. 
За наявності тиску на вході понад 1,5 бар та порожній ємності запасу пермеату (реле рівня 

в нижньому положенні) система почне працювати в автоматичному режимі. 

Перший 
мембраноутримувач 

 

Другий 
мембраноутримувач 

 

Позначення 
правильного 
 напрямку потоку на 
корпусі мембрани 
 

Позначення напрямку 
потоку на 
мембраноутримувачі 

Ущільнювальне 
кільце лінії 
концентрату 

Ущільнювальне кільце 
лінії концентрату 
 

Корпус 
мембрани 4040 

Напрямок 
встановлення 
мембран 

Позначення напрямку 
потоку на 
мембраноутримувачі 
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Протягом перших 5-10 хвилин із системи витісняється повітря.  
 
Включити насос-дозатор антискаланта (при наявності станції дозування). Потім скинути 

повітря і прокачати лінію дозування. Виставити необхідну дозу реагенту (див. паспорт та 
інструкцію з експлуатації цього обладнання) 

Після 30 хв роботи системи перевірити витрату пермеату за показниками ротаметра 
пермеату відповідно до технічних характеристик системи. 

Контроль тиску проводити за манометрами «тиск на вході» та «тиск у модулі» 
Перевірити витрати антискаланта згідно з технічними характеристиками системи (див. 

паспорт на станцію дозування). 

5.3. Пуск в експлуатацію 
Установка призначена для цілодобової роботи. 
Установка може працювати у двох основних режимах: 
- режим очищення (знесолювання) води; 
- режим очікування. 
В автоматичному режимі установка KissRO здійснює запуск (за наявності тиску в системі 

не менше 1 бар та відсутності пермеату в ємності зберігання). 
Установка вимикається за наповненням резервуара і переходить в режим очікування, 

наступний запуск відбувається за фактом зниження рівня пермеату в ємності. 
В автоматичному режимі установка проводить обробку аварійних ситуацій та зупинку 

роботи система виникнення аварійної ситуації. 
 
Алгоритм роботи системи в автоматичному режимі (див. разом із схемами у Додатку 2). 
1) Перевірка тиску (PS-1) 
2) Відкриття вхідного ЕМК (AV-1). 
3) Витримка інтервалу часу (120 с). 
4) Запуск насоса високого тиску (Cpump-1) та насоса-дозатора (Dpump-1), за його 

наявності. 
5) Робота системи у автоматичному режимі. Контролює тиск на вході та датчик 

наповнення ємності. 
6) При наповненні ємності – вимкнення насоса високого тиску, насоса-дозатора, закриття 

вхідного ЕМК. 
7) Перехід системи у режим очікування. Наступне включення – після зниження рівня 

ємності зберігання. 
 
Реалізовані блокування системи KissRO (див. спільно зі схемами у Додатку 2): 
- Блокування по "сухому ходу" (реле тиску PS-1) – спрацьовує у разі падіння тиску перед 

насосом високого тиску нижче 0,5 бар. 
- Після спрацьовування насос високого тиску Cpump-1 (насос-дозатор Dpump-1, за 

наявності) зупиняється та запускається при досягненні необхідного тиску через 120 сек. При 
цьому клапан входу AV-1 залишається відкритим. 

 
При першому пуску системи, а також після консервації, пермеат повинен скидатися в 

каналізацію протягом не менше 30 хвилин. У режимі очищення води пермеат надходить в 
резервуар зберігання. 

 
ПРИМІТКА: при зміні температури та тиску вихідної води, її хімічного складу, можливі 

зміни продуктивності установки. Із зростанням температури спостерігається збільшення потоку 
пермеату, але при цьому, за рахунок збільшення дифузії, зростає солевміст пермеату і, природно, 
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зростає його електропровідність. При зниженні температури продуктивність системи та 
електропровідність знижується. 

 
Необхідно враховувати, що після включення системи необхідно почекати 5-10 хвилин, для 

того щоб показники встояли, і установка вийшла на робочий режим. 
 

5.4. Гідравлічні режими роботи 
Системи KissRO не вимагають будь-яких додаткових налаштувань, регулювань тощо. Для 

того, щоб ці системи могли застосовуватися в широкому діапазоні солоності вихідної води та з 
різними типами зворотноосмотичних мембран, NEREXTM реалізувала можливість зміни кількості 
води, що скидається з системи. Це змінюється не за допомогою будь-якого регулюючого вентиля, 
а за допомогою гідравлічного пристрою - обмежувача потоку, який встановлюється на лінії 
скидання дренажної води. 

 
За замовчуванням системи KissRO140-S встановлюється обмежувач потоку з номінальною 

витратою 120 л/год. У системи KissRO240-S – 180 л/год. Додаткові комплекти обмежувачів 
знаходяться в електричній шафі установки, у спеціальному пакеті. 

 
У таблиці представлені можливі рекомендовані комбінації обмежувачів потоку залежно 

від солоності вихідної води та встановленого типу мембранних елементів за температури води 
15 °С: 

     

Вихідний 
солевміст, 
ppm 

Системи обмежувачів для 
KissRO140-S 

Системи обмежувачів для 
KissRO240-S 

60 L/h 
120 L/h 
(за 
замовченням) 

180 L/h 60 L/h 120 L/h 
180 L/h 
(за 
замовченням) 

500 240L/h; 
40ppm 

240L/h; 
20ppm 

240L/h; 
14ppm 

480L/h; 
130ppm 

480L/h; 
30ppm 

480L/h; 
20ppm 

1500 200L/h; 
150ppm 

230L/h; 
80ppm 

240L/h; 
60ppm - 420L/h; 

300ppm 
420L/h; 
100ppm 

3000 - 170L/h; 
300ppm 

180L/h; 
150ppm - - 320L/h;  

400ppm 

6000 - - 110L/h; 
600ppm - - - 

 

   - м    - мембрани RE4040-BLF або Nerex RE4040-XLE; 
 
 
         -   мембрани NE4040-90 
 
 
 
  
 
Обмежувачі легко ідентифікувати за кольором корпусу: 

 

240L/h; 
40ppm 

Номінальна продуктивність 

Солевміст очищеної води 
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Колір Продуктивність 

          Рожевий 60 л/год 

          Чорний 120 л/год 

          Бузковий 180 л/год 

5.5. Заміна обмежувача потоку лінії концентрату 

 
 
 

Для заміни обмежувача лінії концентрату необхідно: 
1) Вимкнути установку; 
2) Від'єднати фіксатори та витягти трубки з корпусу обмежувача потоку. Спочатку необхідно 
натиснути на цангу у напрямку центру фіксатора, а потім потягнути за трубку в протилежному 
напрямку; 

 

 

 
 
3) Підчепити тонкою викруткою цангу за борт і вийняти її з корпусу обмежувача. Потім вийняти 
кільце ущільнювача і сам обмежувач; 

Місце 
встановлення 
корпусу 
обмежувача 

Трубка 
Цанга Цанга 

Корпус обмежувача 

Вид позаду 

Вид попереду 
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4) Дістати комплект додаткових обмежувачів із електричної шафки. Вибрати необхідний 
обмежувач; 
5) Зробити збірку у зворотному порядку. 

6. ОБСЛУГОВУВАННЯ  
Обслуговування системи у процесі її експлуатації полягає в наступному: 
- щоденний огляд системи перед запуском та під час роботи на предмет виявлення 

несправностей. 
- щоденний облік основних параметрів системи згідно з журналом за показаннями КВП 

(див. Паспорт на обладнання). 
- приготування розчинів реагентів, що дозуються, у міру їх зменшення (для систем з 

опцією дозування). 
- сервісне та/або технічне обслуговування насосного обладнання, картриджних фільтрів, 

КВП і т.д. 
- заміна картриджного фільтру при досягненні перепаду тиску на них більше 1 бару. 
- проведення хімічного промивання зворотноосмотичного мембранного елемента. 

Системі може вимагатися хімічне промивання, якщо: 
- Перепад тисків на мембранах зростає на 10-15% без зміни температури та витрати, або 
- Зниження номінальної витрати пермеату на 10-15% без зміни температури та витрати, 

або якість продукту знизилася на 10-15% без зміни температури, витрати або солевмісту 
живильної води 

Наведені вище фактори можуть вказувати на забруднення або наявність відкладень. 
Зверніться до місцевої сервісної служби, щоб визначити, чи потребує система очищення, або за 
рекомендаціями щодо оптимальних процедур очищення. 

 
Журнал експлуатаційних даних 

Журнал роботи системи KissRO слід заповнювати щодня, щоб забезпечити своєчасне 
виявлення несправностей, які можуть порушити умови гарантії та стати потенційною причиною 
пошкодження системи. Типова відомість наведена у Паспорті на обладнання. 
 Регулярне обслуговування 

Виконуйте описані нижче перевірки не рідше одного разу кожні шість місяців. Дивіться у 
розділі «Пошук та усунення несправностей» цього розділу рекомендації, не зазначені нижче. 
Кожні шість місяців: 

Перевіряйте міцність всіх клемних з'єднань та проводки. 
Проводьте тестування запобіжних блокувань, таких як реле тиску, або з'єднання з 

попереднім обладнанням. 
Необхідність у санітарній обробці 

Системі може бути потрібна періодична санітарна обробка, якщо готова вода повинна 
мати низький рівень вмісту бактерій (залежно від вимог користувача). 

 
 

Корпус 
обмежувача Обмежувач 

Ущільнювальне 
кільце Цанга 
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7. ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 
У разі виникнення будь-якої несправності: 

- Уважно ознайомтесь із системою та всіма процедурами усунення несправностей.  
- Підготуйте перелік несправностей, що виникли під час експлуатації обладнання. 
- Майте з собою відомості моніторингу. 
- Майте під рукою запис моделі системи та її серійного номера. Цю інформацію ви знайдете на 
шильді системи. 

Процедури пошуку та усунення несправностей 
 

НЕСПРАВНІСТЬ ПРИЧИНА МЕТОД УСУНЕННЯ 
Течія з 
трубопроводів 

Ослаблені перехідники різьбових 
з'єднань 

Затягніть перехідники, перевірте 
кільцеві ущільнення 

Висока 
провідність 
пермеату 

Надто низький тиск на 
мембранах 

див. Тиск у системі не зростає 

Витік необробленої води через 
кільцеві ущільнювальні 
прокладки мембран 

Вийміть мембрани та перевірте 
цілісність та коректність установки 
ущільнювальних кілець. Замініть або 
коректно встановіть їх 

Розчин запобіжних або миючих 
речовин не був повністю 
видалений 

Промийте мембрани великою 
кількістю води 

Мембрани вийшли з ладу Замініть мембрани 
Тиск у системі не 
зростає 

Фільтри попереднього очищення 
засмічені 

Почистіть або замініть фільтруючі 
елементи 

Вхідний електромагнітний 
клапан засмічений або вийшов із 
ладу і належним чином не 
відкривається 

Почистіть або замініть 
електромагнітний клапан 

Усередині насоса є повітря Видаліть повітря з насосу 
Насос вийшов з ладу Починіть та/або замініть насос 

Установка не 
запускається в 
автоматичному 
режимі: не 
спрацьовує по 
реле рівня 

Реле рівня не спрацьовує при 
зниженні рівня пермеату в 
ємності 

Відрегулюйте або замініть реле рівня 

Система не 
запускається в 
автоматичному 
режимі: 
спрацьовує 
блокування за 
вхідним тиском 
(тиск нижче 0,5 
бар) 

Фільтри попереднього очищення 
засмічені 

Почистіть або замініть фільтруючі 
елементи 

Тиск води на вході дуже низький Перевірте наявність води 
Вхідний електромагнітний 
клапан засмічений або вийшов із 
ладу і належним чином не 
відкривається. 

Почистіть або замініть 
електромагнітний клапан 

Реле тиску вийшло з ладу Починіть або замініть реле тиску 

Вода надходить, 
коли 
система не 
працює/вимкнена 

Вхідний електромагнітний 
клапан засмічений або вийшов із 
ладу і належним чином не 
відкривається 

Почистіть або замініть 
електромагнітний клапан 
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ДОДАТОК 1: ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД  
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ДОДАТОК 2: ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА  
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Специфікація до принципової технологічної схеми 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запірно-регулююча арматура: 
BV-1 Вентиль входу 
FR2.1 Обмежувач потоку концентрату 
FR1.1; 1.2 Обмежувач потоку пермеату 
АV-1 Електромагнітний клапан подачі вихідної води 
КВП: 
PI-1 Манометр тиску подачі вихідної води 
PI-2 Манометр тиску в модулі (концентрату) 
FI-1 Ротаметр пермеату  
PS-1 Реле тиску захисту по сухому ходу 
Обладнання: 
CF-1 Картриджний фільтр 5 мкм 
Cpump-1 Насос високого тиску 
Mvessel-1,2 Корпуси мембраноутримувачів 
ME-1,2 Мембранні елементи 
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ДОДАТОК 3: ШАФА КЕРУВАННЯ. ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА  
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ДОДАТОК 4: ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ ПРИСТРИЇВ 
 

Підключення насоса – дозатора 
Підготувати кабель живлення насоса дозатора до підключення. Для цього зачистити його 

кінці, кінець наконечниками і завести їх через гермоввод в шафу управління. Фазний провід 
підключити до клеми 1 клемної колодки Х1, а нейтральний провід до шини N. 

 
  

 
 
 

УКРАЇНСЬКА 



NEREXTM                          KissRO140; KissRO240 

 
 26    

 

Підключення зовнішнього стопу 
 В якості пристрію зовнішнього стопа може бути використаний нормально замкнутий 

контакт, який послідовно підключається до датчика рівня на клему Х2:2. 

У разі роботи системи на бак – гідроакумулятор, необхідно замість датчика рівня 
підключити реле тиску з нормально замкнутим контактом на клеми Х2:1, Х2:2.  
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1. USE THIS GUIDE 
This manual describes the installation, operation and routine maintenance of the KissRO 

system. It also contains information on the main faults and methods of their elimination. 
NEREXTM encourages all users to read the contents of this manual completely. If the system 

does not work properly after performing basic troubleshooting procedures, contact your local service 
provider. 

NEREXTM recommends that installers (service engineers) review these instructions before 
visiting the installation area (facility). Inspect the installation area and prepare for installation work in 
accordance with the information in this manual. 

2. PRECAUTIONS 
The KissRO system is an electrical installation with high-pressure pipework elements. Also in 

the course of work use of chemical reagents is possible. 
NEREXTM strongly recommends compliance with safety requirements to prevent accidents and 

incidents 
 
Electrical part: 
- To eliminate the risk of electric shock, ALL EARTHING WIRES MUST BE CORRECTLY 

CONNECTED. Read the information in this manual carefully before working with the installation. 
- All electrical connections must be made in accordance with the requirements for power supply 

and according to the diagrams set out in this manual. 
- Before starting any manipulation of electrical devices, make sure that the main power supply 

is switched off. 
- In the event of a fluid leak, turn off the main power source before proceeding. Before turning 

on the equipment, make sure that all components of the system are completely dry. Check the power 
supply for compliance with the specifications. 

- All wiring performed on site must comply with local electrical regulations and standards. The 
size of the wires of the power supply conductor must be selected in accordance with the maximum 
allowable current. 

- The power supply line must be protected by a differential circuit breaker with the appropriate 
power and characteristics. 

 
Hydraulic part: 
- DO NOT OPEN THE MEMBANE MODULE WITHOUT RELEASING PRESSURE. OPENING THE 

SYSTEM WITHOUT RELEASING THE PRESSURE CAN CAUSE INVALUABLE DAMAGE; 
- THE SYSTEM SHOULD BE OPERATED WITHIN THE NOMINAL SPECIFICATIONS OF 

TEMPERATURE AND MOISTURE; 
- Inspect the pipeline sections that are prepared for system installation. They must not contain 

foreign materials left after storage or particles left by the cutting tool. This must be done before 
installing the system; 

- After installing pressure gauges, sampling ports, sensors, etc., be sure to rinse the pipes before 
connecting them to the system to remove all debris; 

- The system should only be installed in accordance with the procedures described in this 
manual. 

 
Operation: 
 - DO NOT INCLUDE THE SYSTEM IN THE WORK UNTIL THE CORRECTNESS OF EXPENDITURE AND 

PRESSURE IS CHECKED AND CONFIRMED; 
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- BE SURE TO RELEASE THE PRESSURE AND DRAIN THE WATER FROM THE SYSTEM BEFORE 
PERFORMING ANY OPERATIONS RELATED TO THE DISMANTLING OF PIPES OR OTHERWISE. The 
pressure in the system must be reset to atmospheric pressure (ie all pressure gauges must show zero); 

- NEVER BLOCK (DO NOT CLOSE) ANY OUTPUT SYSTEM PIPELINE CONNECTIONS. Closing the 
outlets can lead to an excessive increase in pressure, resulting in irreversible damage; 

- Do not operate the system under conditions other than those specified in the instructions. 
Observe the specified requirements for feed water, electricity, as well as for inlet and sewage; 

- If the quality of the feed water changes, contact NEREXTM Technical Support for the necessary 
advice. 

 
Chemical reagents: 
- all operations with chemical reagents must be carried out by qualified and authorized 

operators using appropriate tools and personal protective equipment; 
- In the event of a chemical leak and / or an accident (chemicals on the skin, eyes, etc.), strictly 

follow the instructions in the Chemical Safety Data Sheet. 

3. SYSTEM INSTALLATION 
To install and assemble the system you will need: 
- forklift or hydraulic trolley (rock); 
- a set of screwdrivers and tools for electrical connections; 
- multimeter; 
- a set of socket and lever-adjustable wrenches for pipe connections; 
- packing material; 
- construction knife; 
- pharmaceutical glycerin; 
- water-soluble lubricant (vaseline or analog). 
Do not unpack the system until you have moved it to the final installation site and completed 

any construction work. After unpacking, check the system for any damage. If damage is found, notify 
the local service center and the carrier immediately. 

Before installing the system, make sure that the premises, the equipment location area and the 
engineering networks meet the operational requirements. 

3.1. Accommodation on site 
 

Remove all packing materials and move the equipment to the installation area. 
Install the equipment on a flat surface. In case of instability of the case, adjust legs of installation 

on height. 
Since the use of any anti-vibration devices is not required, the equipment can be placed directly 

on the floor. Consider the overall dimensions of the system (see Annex 1). In addition to the overall 
size of the system itself, the placement must take into account: 

- the presence of free space on the left, right and rear of the system not less than 250 mm; 
- availability of free space in front of the system not less than 400 mm for concealed installation, 

and not less than 700 mm for open installation; 
- availability of free space above the installation not less than 1200 mm. 

3.2. Pipeline connections 
Pre-wash 
Be sure to thoroughly flush the previous equipment and piping with water that does not contain 

foreign particles before connecting to the system. Flushing removes all particles left in the piping after 
cutting and cleaning. Remaining particles that have not been removed can clog passages inside the 
system. 
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KissRO system connection according to the standard scheme 
NEREXTM recommends the installation of pipe strapping in accordance with the repeatedly 

tested schematic diagram: 
 
 

 
  

 
1 – Pressure gauge 0 ... 10 bar; 2 - Ball valve; 3 - Nerex pre-filtration system; 4 - KissRO system; 5 - Nerex 
antiscalant dosing station; 6 – Storage tank for purified water; 7 - Pumping station of purified water; 8 - Feed 
water pipeline; 9 - Filtered water pipeline; 10 - Pipeline of purified water in the storage tank; 11 - Purified water 
pipeline for consumption; 12 - Drainage water pipe from the pre-treatment filter; 13 - Pressureless sewerage; 
14 - Connection of drainage water to the KissRO system. 

 

WARNING! THE PURIFIED WATER PIPELINE (10) SHOULD BE AS IMMEDIATELY DIVED IN THE 
STORAGE TANK (6), AND DO NOT REACH ITS BOTTOM 10-20 SM. 

This connection option is optimal and fully contributes to the long-term operation of reverse 
osmosis membranes. 

Electrical connection of the antiscalant dosing station (5) see in Annex 4. 
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Connection of the KissRO system with the use of a hydraulic accumulator tank 

 

 
 
 
1 – Pressure gauge 0 ... 10 bar; 2 - Ball valve; 3 - Nerex pre-filtration system; 4 - KissRO system; 5 - Nerex antiscalant dosing 
station; 6 - hydraulic accumulator tank; 7 - Ball valve for purified water; 8 - Ball valve for the accumulator tank; 9 - 
Pressure switch (Danfoss KPI-35 or similar); 10 - Return valve; 11 - Feed water pipeline; 12 - Filtered water pipeline; 13 - 
Purified water pipeline; 14 - Drainage water pipe from the pre-treatment filter; 15 - Pressureless sewerage; 16 - Connection 
of drainage water to the KissRO system. 

 
WARNING! AIR PRESSURE IN THE TANK ACCUMULATORS AND SETTINGS OF THE PRESSURE 

RELAY ARE SELECTED INDIVIDUALLY. IT IS MANDATORY TO INSTALL AN ADDITIONAL RETURN VALVE 
(10) ON THE PURIFIED WATER LINE BEFORE THE PRESSURE RELAY (9). 

 
This connection option should be used in cases where it is not possible to install a tank for the 

accumulation of purified water due to size restrictions and the pumping station of finished water due 
to noise restrictions. However, this scheme does not fully implement the technological techniques for 
long-term operation of reverse osmosis membranes. It is possible to reduce the nominal performance 
of the system and the service life of the membrane. 

Electrical connection of the antiscalant dosing station (5) see in Annex 4. 
Electrical connection of the pressure switch see in Annex 4. 
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Use the following scheme to connect the Feed water supply line, drainage line and antiscalant 
dosing station: 

 

Connection ports (front view) 

 
1 - Feed water supply pipeline; 2 - Sewerage pipeline; 3 – KissRO drainage pipe; 4 - Mounting fitting for drainage pipe; 5 - 
Port of connection of the injection valve of the antiscalant dosing station; 6 - Injection valve of the antiscalant dosing station; 
7 - Port of connection of Feed water; 8 - Quick-connect connection; 9 - Pressure tube of the antiscalant dosing station. 

 

Connection of the Feed water supply line 
Connect the Feed water supply line (1) to the Feed water inlet port (7) 1/2 ” Female using 

pipes made of PVC, PPR, PE or other suitable materials. Be sure to install Quick-connect connection 
(8) on the Feed water supply pipeline (1) in front of the inlet (7). 

 
Drainage line connection 
Connect the 3/8 ”drain line of the system (3) using the John Guest 3 / 8T x ½” Male (fitting (4); 

not included) to the pressureless drainage system. Or use a rubber sleeve if connected directly to the 
sewer pipe with PE. 

It is allowed to connect to the sewer system with a height difference of not more than 2.5 m 
between the point of connection to the sewer and the axis of the drain pipe out of the system. 

The pipe and the pipeline must be securely fastened, because during the operation of the 
system water enters the sewer under high pressure. 

 
Antiscalant dosing station connection 
The KissRO system has a connection port (5) for the injection valve of the antiscalant dosing 

station (6). The port is muted by default. It is necessary to unscrew the cap and screw the injection 
valve (5) into the released port ½ ” Male. Then connect the dosing station pressure tube (9) to it. 

In the case of an injection valve with several threads at the same time, carefully cut the smaller 
thread with a construction knife. 
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To connect the purified water line (permeate) use the following scheme:  
 

Connection ports (rear view) 

 
1 - Feed water supply pipeline; 2 - Sewerage pipeline; 3 – KissRO drainage pipe; 4 - Mounting fitting for drainage pipe; 5 - 
Purified water pipeline; 6 - Port of purified water (permeate); 7 - Quick-connect connection; 8 - Pressure tube of the 
antiscalant dosing station. 
 
Purified water (permeate) line connection 

Connect the purified water line (5) to the port (6) ½ ” Male, using quick disconnect connection, 
and PVC pipes or other materials suitable for this purpose. The diameter of the purified water pipeline 
is DN 15. The length of the purified water pipeline should not exceed 4 m. The lifting of the pipeline 
upwards relative to the axis of the connection port (6) should not exceed 1.5 m. 

 
Use of sealing materials 

Use Teflon® (Teflon tape) or other pipe seals (such as Dope) in the threads, as they will provide 
good sealing. 

 
EXCESSIVE TIGHTENING OF PARTS AND THREADED CONNECTIONS MADE OF POLYMERIC 

MATERIALS CAN CAUSE INDIVIDUAL DAMAGE! 
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3.3. Electrical connections 
• Before making any electrical connections, read the wiring diagram (Annex 3).  

  
• The power supply (socket) must be earthed (TNC-S). Otherwise, ground the system yourself, 

using the motor housing of the pump set or the ground terminal in the electrical panel and 
the ground strip. 

 
• The float switch is supplied with a system already connected to the electrical panel. Attach 

the float switch to the purified water storage tank. In some cases, for the convenience of 
mounting the float switch, it can be removed from the electrical panel (for example, in the 
case of pulling the switch cable through the tank wall). Reconnect it to the appropriate 
terminals in the remote control. Adjust the immersion depth and the height of the float switch 
to automatically turn the system on / off according to the following diagram: 

 
 
 

1 – Remove the ballast plastic retaining ring and move it to the 
opposite side of the cable; 
2 – Adjust the distance from the float to the ballast (minimum 15 
cm) and secure it with a plastic snap ring. 

 
 
 

 
 
 
 
 

• Make sure that the correct settings are set in the timer (located in the control cabinet, see 
wiring diagram): upper adjustment knob for the range 1 - 10 min; lower adjustment knob for 
value 2 (see photo):  

• To connect the antiscalant dosing station, prepare the power cable of the dosing pump: 
if the cable is equipped with an electric plug, dismantle the plug and clean the cable conductors 
and the end. The cable is connected to the electrical panel of the system. Correct connection - see 
Annex 5. 

Ballast Tank 
Upper control 
level 

Lower control 
level 

Range 
off / on 
KissRO systems 

Cabel 

Plastics 
snap ring 

Ballast Float switch 
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4. START-UP PROCEDURE 

4.1. Preparing to launch 
Before starting the system, it is necessary to conduct an external inspection of the equipment 

and make sure of the following: 
• pumps, pipelines, shut-off valves, housings, tanks and other equipment are not externally 

damaged. 
• cable ducts, visible parts of electrical cables are not damaged; electrical equipment has no 

traces of moisture on the housings and wiring. 
 
Before starting the system you need: 

• for systems with a dosing station installed, prepare dosing reagent solutions and adjust the 
dosing equipment (see the documentation for the respective product). 

• install membrane elements in the appropriate housings according to the scheme of hydraulic 
flows (arrows). 

4.2. Installation of membrane elements 
1) Before supplying the prepared Feed water to the membrane elements, make sure that there 

is no dust, oil, sawdust, organic deposits, etc. in the piping system and pressure housings. The same 
check should be performed when reloading or replacing membrane elements. 

2) Rinse the system (before loading the items) with water for 10-20 minutes. 
3) Remove the end caps from the top of the pressure housings (membrane holders), check the 

internal condition of the housings and, if necessary, perform mechanical cleaning. 
If there is dirt inside the enclosures, they must be cleaned. Use a soft brush or swab and 

occasionally rinse the prepared cases with water. Be careful not to scratch the inside of the case. 
4) Open the boxes with membrane elements and remove them and auxiliary parts. Take away 

the empty boxes. 
5) Permeate line seal rings are installed inside the central hole of the end cap. For ease of 

installation, lubricate the permeate ports of the membrane with glycerin. 
6) Install the concentrate line special seal ring. Lubricate it with glycerin. The seal ring is installed 

only on one side of the membrane. On the left, relative to the direction of water flow indicated on the 
membrane housing. That is, the outgoing water flow must rest against the seal ring. 

In some elements, this seal ring is installed by default. 
 
 
 

 
 
 
 

In KissRO-240 systems 2 membrane modules are installed in series. And the flow of purified 
water changes its direction. Look closely at the arrows of the direction of water flow located on the 
housing of the membrane holders. The direction of the arrows must coincide with the direction 
indicated on the body of the membrane. 

Input flow Concentrate 
Permeate Permeate 

Membrane 
housing 4040 

Special seal ring 
for concentrate 
line 

Indication of the correct 
flow direction on the 
membrane housing 

Input flow Concentrate 
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Scheme of correct installation of membrane elements 

 

 
 

7) Install the membrane elements in the vessels. The side surface of the membrane and its 
permeate port must be lower than the side face of the membrane vessels. To shrink the membrane 
into the seat, it is allowed to lightly press the membrane with your hands. 

8) Lubricate the vessels holder cover seal ring with glycerin and install it in the vessels. 
9) Tighten the cover clamp by tightening the nuts evenly on both sides. 
10) Assemble the pipe strap. Pay attention to the presence of sealing rings in quick-release 

connections. 
   

5. OPERATION 

5.1. Hydraulic circuit settings 
See the scheme of technological principles (Annex 2) 
Open the BV-1 Feed water supply valve 
Bleed the supply water line with the CF-1 barrier filter air separator. 

5.2. The first start 
 
See the layout of the elements (Annex 3). 
 
Switch on the QF1 input machine in the KissRO switchboard. 
If the inlet pressure is more than 1.5 bar and the permeate supply tank is empty (level switch 

in the lower position), the system will start automatically. 
During the first 5-10 minutes, air is expelled from the system. 
 
Switch on the antiscalant dosing pump (if there is a dosing station). Then disperse and pump 

the dosing line. Set the required dose of reagent (see passport and operating instructions for this 
equipment). 

First membrane vessels  Second membrane 
vessels 

Mark the correct one 
the flow direction on 
the membrane housing 

Mark of the flow 
direction on the 
membrane vessels 

Sealing ring of 
the concentrate 
line 

Sealing ring of the 
concentrate line 
 

Membrane 
vessels 4040 

The direction of 
installation of 
membranes 

Mark of the flow 
direction on the 
membrane vessels 
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After 30 minutes of system operation, check the permeate consumption according to the 
permeate rotameter parameters and technical characteristics of the system. 

Pressure control is performed by manometers "inlet pressure" and "pressure in the module" 
Check the antiscalant flow according to the system specifications (see dosing station passport). 
See the layout of the elements (Annex 2) 

5.3. Commissioning 
The installation is designed for round-the-clock operation. 
The installation can work in two main modes: 
- water purification (desalination) mode; 
- standby mode. 
In automatic mode, the KissRO unit starts (if there is at least 1 bar in the system and no 

permeate in the storage tank). 
The installation is switched off after filling the tank and goes into standby mode, the next start 

is due to the decrease in the level of permeate in the tank. 
In automatic mode, the installation handles emergency situations and stops the emergency 

system. 
 
Algorithm of system operation in automatic mode (see together with schemes in Annex 2). 
1) Pressure test (PS-1) 
2) Opening the input solenoid (AV-1). 
3) Shutter time interval (120 s). 
4) Start the high pressure pump (Cpump-1) and the dosing pump (Dpump-1), if available. 
5) System operation in automatic mode. Controls inlet pressure and tank filling sensor. 
6) When filling the tank - turn off the high pressure pump, dosing pump, closing the inlet 

solenoid. 
7) Switching the system to standby mode. The next inclusion - after reducing the level of storage 

capacity. 
 
Implemented locks of the KissRO system (see together with the schemes in Annex 2): 
- Lock on "dry running" (pressure switch PS-1) - works in case of pressure drop before the high 

pressure pump below 0,5 bar. 
- After operation, the Cpump-1 high-pressure pump (Dpump-1 dosing pump, if available) stops 

and starts when the required pressure is reached after 120 seconds. The AV-1 inlet valve remains open. 
 
At the first start of the system, as well as after conservation, the permeate must be discharged 

into the sewer for at least 30 minutes. In the water purification mode, the permeate enters the 
storage tank. 

 
NOTE: when the temperature and pressure of the Feed water, its chemical composition, 

changes in the performance of the installation. As the temperature increases, the permeate flow 
increases, but due to the increase in diffusion, the salt content of permeate increases and, naturally, 
its electrical conductivity increases. As the temperature decreases, system performance and electrical 
conductivity decrease. 

 
It is necessary to consider that after system inclusion it is necessary to wait for 5-10 minutes 

that indicators stood, and installation came to an operating mode. 
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5.4. Hydraulic modes of operation. 
KissRO systems do not require any additional settings, adjustments, etc. In order for these 

systems to be used in a wide range of Feed water salinity and with different types of reverse osmosis 
membranes, NEREXTM has implemented the ability to change the amount of water discharged from 
the system. This is not changed by any control valve, but by a hydraulic device - a flow restrictor, which 
is installed on the drain line. 

By default, the KissRO140-S system is equipped with a flow restrictor with a nominal flow rate 
of 120 L / hour. The KissRO240-S system has 180 L / hour. Additional sets of limiters are in the electrical 
cabinet of the installation, in a special package. 

 
The table presents the possible recommended combinations of flow restrictors depending on 

the salinity of the Feed water and the set type of membrane elements at a water temperature of 15 ° 
C: 

     

Total 
dissolved 
solids in Feed 
water, ppm 

Restrictor systems for 
KissRO140-S 

Restrictor systems for 
KissRO240-S 

60 L/h 120 L/h 
(default) 180 L/h 60 L/h 120 L/h 180 L/h 

(default) 

500 240L/h; 
40ppm 

240L/h; 
20ppm 

240L/h; 
14ppm 

480L/h; 
130ppm 

480L/h; 
30ppm 

480L/h; 
20ppm 

1500 200L/h; 
150ppm 

230L/h; 
80ppm 

240L/h; 
60ppm - 420L/h; 

300ppm 
420L/h; 
100ppm 

3000 - 170L/h; 
300ppm 

180L/h; 
150ppm - - 320L/h;  

400ppm 

6000 - - 110L/h; 
600ppm - - - 

 

   - м    - membrane RE4040-BLF or Nerex RE4040-XLE; 
 
 
         -   membrane NE4040-90 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

240L/h; 
40ppm 

Nominal productivity 

Total dissolved solids in permeate 
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Restrictors are easy to identify by body color:  
 

Color Productivity 

          Pink 60 L/hour 

          Black 120 L/hour 

          Lilac 180 L/hour 

5.5. Replacement flow restrictors of the concentrator line 

 
 
 

To replace flow restrictor in concentrate line you need: 
1) Turn off the system; 
2) Disconnect the catches and remove the tubes from the flow restrictor housing. First you need to 
press the collet in the direction of the center of the clamp, and then pull the tube in the opposite 
direction; 

 

 

 
 

Place of 
installation of 
flow restrictor 
housing 

Tube 
Collet Collet 

Flow restrictor housing 

Rear view 

Front view 
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3) Hook a thin screwdriver collet overboard and remove it from the flow restrictor housing. Then 
remove the O - ring and the flow restrictor;  
 
 

    
4) Get a set of additional restrictors from the electrical cabinet. Select the required restrictor;  
5) Assemble in reverse order. 

6. REGULAR MAINTENANCE 
 
Maintenance of the system during its operation is as follows: 
- daily inspection of the system before start-up and during operation for troubleshooting. 
- daily accounting of the main parameters of the system according to the journal according to 

the instrumentation (see Equipment Passport). 
- preparation of solutions of dosing reagents as they decrease (for systems with dosing option). 
- service and / or maintenance of pumping equipment, cartridge filters, instrumentation, etc. 
- replacement of the cartridge filter when the pressure drop across them reaches more than 1 

bar. 
- chemical washing of the reverse osmosis membrane element. The system may require 

chemical flushing if: 
- The pressure drop across the membranes increases by 10-15% without changes in 

temperature and flow, or 
- Reduction of nominal permeate consumption by 10-15% without change in temperature and 

consumption, or product quality decreased by 10-15% without change in temperature, consumption 
or salinity of feed water 

The above factors may indicate contamination or the presence of deposits. Contact your local 
service center to determine if the system needs cleaning or for recommendations on optimal cleaning 
procedures. 

Operational log 
The KissRO system logbook should be completed daily to ensure timely detection of faults that 

could violate the warranty conditions and be a potential cause of system damage. A typical statement 
is given in the Equipment Passport. 

Regular maintenance 
Perform the following checks at least once every six months.See the "Troubleshooting" section 

of this section for recommendations not listed below. 
Every six months: 
Check the strength of all terminal connections and wiring. 
Test safety interlocks, such as pressure switches or connections to previous equipment. 
The need for sanitation 
The system may require periodic sanitation if the finished water must be low in bacteria 

(depending on user requirements). 
 
 
 

Flow restrictor 
housing Flow restrictor 

O - ring 
Collet 
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7. TROUBLESHOOTING 
In the event of any malfunction: 
- Carefully read the system and all troubleshooting procedures.  
- Prepare a list of faults that occurred during the operation of the equipment. 
- Have monitoring information with you. 
- Keep a record of the system model and its serial number. You will find this information on the 

end plate. 
 

Troubleshooting procedures 
FAULT REASON ELIMINATION METHOD 

Leakage from 
pipelines 

Weak adapters of threaded 
connections 

Tighten the adapters, check the O-rings 

High conductivity 
of permeate 

Diaphragm pressure too low see “The pressure in the system does not 
increase” 

Leakage of untreated water 
through annular sealing gaskets of 
membranes 

Remove the membrane and check the 
integrity and correct installation of the 
sealing rings. Replace or install them 
correctly 

The safety or detergent solution 
has not been completely removed 

Rinse the membranes with plenty of 
water 

The membranes failed Replace the membranes 
The pressure in the 
system does not 
increase 

Pre-filters are clogged Clean or replace filter elements 
The inlet solenoid valve is clogged 
or has failed and does not open 
properly 

Clean or replace the solenoid valve 

There is air inside the pump Remove the air from the pump 
The pump has failed Repair and / or replace the pump 

The system does 
not start in 
automatic mode: it 
does not work on 
the float switch 

The float switch does not operate 
when the permeate level in the 
tank is reduced 

Adjust or replace the float switch 

The system does 
not start 
automatically: 
triggering the inlet 
pressure (pressure 
below 0.5 bar) 

Pre-filters are clogged Clean or replace filter elements 

The inlet water pressure is very low Check for water 
The inlet solenoid valve is clogged 
or has failed and does not open 
properly 

Clean or replace the solenoid valve 

The pressure switch failed Repair or replace the pressure switch 
Water comes when 
the system does 
not work / is 
switched off 

The inlet solenoid valve is clogged 
or has failed and does not open 
properly 

Repair or replace the solenoid valve 
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ANNEX 1: GENERAL VIEW 
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ANNEX 2: TECHNOLOGICAL SCHEME 
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Specification 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shut-off and control valves: 
BV-1 Inlet valve 
FR2.1 Concentrate line flow restrictor 
FR1.1; 1.2 Permeate line flow restrictor 
АV-1 Solenoid valve for Feed water supply 
Control and measuring devices: 
PI-1 Inlet water pressure gauge 
PI-2 Concentrate pressure gauge 
FI-1 Permeate rotameter  
PS-1 Dry pressure protection relay 
Equipment: 
CF-1 Cartridge filter 5 microns 
Cpump-1 High pressure pump 
Mvessel-1,2 Membrane vessels 
ME-1,2 Membrane elements 
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ANNEX 3: ELECTRICAL BOX. ELECTRICAL DIAGRAM 
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ANNEX 4: CONNECTION OF EXTERNAL DEVICES 
 

Dosing pump connection 
Prepare the dosing pump power cable for connection. To do this, clean its ends, the end of the 

tips and wind them through the seal in the control cabinet. Connect the phase wire to terminal 1 of 
terminal block X1 and the neutral wire to bus N. 
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External stop connection 
 As the device of an external foot the normally closed contact which is in series connected to 

the level sensor on the X2: 2 terminal can be used. 

If the system operates on a hydraulic accumulator tank, it is necessary to connect a pressure switch 
with normally closed contact to terminals X2: 1, X2: 2 instead of the level sensor. 
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