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Belangrijke informatie 
 
! Lees deze handleiding eerst aandachtig, alvorens tot gebruik van de machine 
over te gaan. 
 
Bewaar deze handleiding altijd bij of in de buurt van de machine. Zorg er tevens voor dat 
bij verkoop of overdracht van de machine de handleiding bij de machine blijft, zodat 
nieuwe gebruiker op de hoogte kan worden gebracht van de belangrijke informatie en 
waarschuwingen in deze handleiding.  
Alle waarschuwingen in deze handleiding zijn ter bescherming van de gebruiker met in 
achtneming van de Machine richtlijn “98/37 , alle aanpassingen en “Product harmonisatie 
technische standaards” EN 60335-1 and EN60335-2-58. 
 
A: 
• Het aansluiten van de machine , zowel elektrisch als op het waternet, dient uitsluitend 

te worden gedaan door gekwalificeerd en geautoriseerd personeel. 
 
• Deze machine dient uitsluitend door volwassenen te worden bediend. 
 
• Plaats de machine niet op de voedingskabel, afvoer of toevoerslang. 
 
• Gebruik de machine niet om op te staan, de kap van machine is niet ontworpen om het 

gewicht van een persoon te dragen. 
 
• Minimale ruimte temperatuur 10°C. 
 
 
B: 

Voor de juiste werking van de Vaatwasser: 
 

• Vervang het waterfilter (microfilter) regelmatig om vuildeeltjes uit het waterleidingnet 
op te vangen. Als er werkzaamheden aan het openbare waternet zijn uitgevoerd, dient 
het filter na een aantal dagen te worden gecontroleerd en indien noodzakelijk te worden 
vervangen! 

 
• Het is verstandig om na gebruik, aan het eind van de dag, de spanning van de machine 

af te schakelen en de kraan van de watertoevoer naar de machine af te sluiten! 
 
• Schakel voor onderhoud en reparatie werkzaamheden altijd een erkend en speciaal 

hiervoor opgeleide servicedienst in! 
 
Waarschuwing!: 

 
• !! Het productiewater is niet geschikt voor consumptie doeleinden.  
• Wacht altijd een aantal minuten na het afschakelen van de spanning alvorens 

aan de machine te werken. Wacht tot de meterdruk in de machine 0 is. 
• Sluit alleen RVS of kunststofleidingen aan op de uitgang van de machine. 
• Controleer regelmatig of de afvoer en de overloop nog goed het water kan 

afvoeren. Dit om eventuele waterschade te voorkomen. 
 
 
 
RHIMA Nederland B.V. wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor ongevallen 
aan personen of goederen als gevolg van het niet opvolgen van de boven 
genoemde normen en instructies. 
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2.   Algemeen 
 
 
 
2.1    Probleem van vlekken en poleren. 
Om tot een perfect schoon afwasresultaat te komen zijn 3 elementen van belang;  de 
vaat, het afwasmiddel en het water. In gewoon leidingwater zijn allerlei stoffen opgelost 
zoals zouten, mineralen en zuren. Deze kunnen zorgen voor lelijke strepen en vlekken op 
glas en vaatwerk. Wilt u deze aanslag ( optisch) verwijderen dan zult u moeten poleren. 
Dit is een zeer arbeidsintensief proces met grote kans op glasbreuk, wat resulteert in 
kosten verhoging. Bovendien zal door het poleren het aantal bacteriën snel toenemen. 
Een hardnekkig probleem waar de Rhima RO een goede oplossing voor is.  
 
 
2.2   Het systeem. 
Het  Rhima RO systeem is een compact onderhoudsarm systeem , die gebruik maakt 
van de technologie van omgekeerde osmose en is geheel mechanisch en maakt geen 
gebruik van chemicaliën. Eén of meerdere membranen filteren de zouten en mineralen 
uit het water en produceren nagenoeg zuiver water. Het gefilterde water is chemisch, 
fysisch en bacteriologisch zuiver water en wordt verzameld in een reservoir. Dit water zal 
worden gebruikt om uw vaat te spoelen tijdens de naspoelen. Het resultaat is vlekvrij 
opdrogend glas en vaatwerk.      
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3.   Functionele beschrijving 
 
Het  RO-systeem is een compact ontwerp met buffervat en het omgekeerde osmose 
systeem bij elkaar gebouwd om ruimte te kunnen besparen. 
Het RO- systeem is uitgevoerd met een RVS behuizing waardoor deze eenvoudig onder 
een tafel geplaatst kan worden en er onderuit getrokken kan worden voor service 
doeleinden. 
Uw  RO 41 is zodanig ontworpen dat een minimum aan service nodig is, waardoor een 
probleemloos lange werkperiode kan worden gerealiseerd. Dit is wel onder voorwaarde, 
dat de RO machine correct geïnstalleerd is en regelmatig onderhoud heeft gehad. 
 
Het leidingwater van de toevoerleiding zal eerst door een 5µ filter stromen om eventuele 
vuildeeltje die in het water zitten er uit te filteren. Dit filter is bij de meeste locaties buiten 
de RO machine aan de muur bevestigd. Vervolgens zal het water via een inlaatklep 
(Y01) en druksensor (PS1) naar de permeaatpomp (P1) worden geleid. De 
druksensor(PS1) zal de inkomende druk van het inkomende water monitoren, en zal de 
permeaatpomp (P1) stop zetten als de druk te laag wordt. De Permeaatpomp (P1) zal 
onder hoge druk, tussen de 12 en 16 bar het water door het membraan persen om het 
water te zuiveren. De onzuiverheden zullen met een deel van het water worden 
afgevoerd via klep (V2, vaste instelling) naar de afvoer.  
Het permeaatwater,indien er een afname gevraagd wordt, zal met behulp van de druk in 
de hydrofoor (4,5 liter) en de druksensor (PI 2), aan de applicatie worden geleverd, Met 
de uitgangsregelklep ( V03) zal de uitgaande druk ( capaciteit) worden afgeregeld. 
Met het terugloop circuit, Y02 en V05 zal een terugspoel worden geregeld om het 
membraan volledig met permeaatwater te vullen voordat deze stil gezet wordt. Dit om te 
voorkomen dat “vuilwater” bij stilstand te lang in het membraan aanwezig is. Als er dus 
geen afname meer nodig is en de permeaatpomp kan uitgeschakeld worden, zal 
gedurende ±10 sec. permeaatwater , via het terugloop circuit, naar de ingang van het 
membraan worden geperst voordat de pomp wordt stilgezet.  
Terugslagklep V05 zorgt er voor dat er nooit vuil water naar de schone kant kan lopen als 
machine in bedrijf is. 
De bypass V06 geeft de mogelijkheid om toch ongezuiverd water naar de applicatie te 
laten stromen als de RO machine buiten bedrijf is. De terugslagklep V04 is geplaatst om 
te voorkomen dat water terugloopt naar het membraan bij stilstand van de RO machine 
en als b.v. de bypass open is gezet. 

 

 
 
Fig 3.1     
 

RO-41 Rev2



4. Bedieningspaneel.  
 
Aan/ uit knop: aan/uitschakelen van de netspanning op de machine. 
 
 
Led lampje 1: “Alarm”       (rood) 
Led lampje 2: “Spoelen”   (geel) 
Led lampje 3: “Permeaat” spoelklep aan. (groen) 
Led lampje 4: “Water inlaat.”   (groen) 
Led lampje 5: “Pomp”   (groen) 
Led lampje 6: “Spanning”    (groen) 
 
 

 
 
 

                                                
 

 
Het lampje dat oplicht geeft aan welk onderdeel in werking is. 
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5.  Bediening van machine. 
 
 
 
De bediening van machine is vrijwel niet noodzakelijk en zeer eenvoudig. Het is een zelf 
regulerend systeem, die automatisch start en stopt wanneer er water gevraagd wordt 
door de vaatwasser. 
 
 
 Gebruik van de machine: 
 
- Open de toevoerkraan en schakel de machine aan met de aan/uit schakelaar. 
 
- Het “Spanning” lampje zal aangaan en na een aantal seconden zal het “Pomp” lampje 

ook aan gaan. De permeaatpomp draait nu en zal water gaan aanmaken. 
 
- Wacht altijd even na het inschakelen van de machine tot de machine zichzelf 

automatisch stopt, voordat men water gaat afnemen voor de vaatwasser. 
 
- Als een afname van water uit het RO systeem wordt gewenst, door b.v. de 

vaatwasmachine, zal het “Permeaat” lampje gaan branden, waarna ook het 
“Pomp”lampje aan gaat. Water zal nu worden geleverd.  

 
- Zolang er afname nodig is zal het RO systeem blijven werken tot er geen behoefte 

meer is aan water. 
 
- Als de afname van water stopt, zal de RO machine  nog ±10 sec. door blijven werken 

, met het “Spoelen” lampje aan, voordat deze volledig wordt stilgezet. Dit is nodig om 
het membraan altijd volledig op schoonwater te zetten ( terug spoeling) voor de RO 
machine stil (stand-by) wordt gezet. 

 
- Als er weer een afname van water gewenst is door de vaatwasser, zal de RO 

machine  weer automatisch opstarten vanuit de stand-by stand.  
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6. Onderhoud. 
 
 
6.1 Onderhoud 
 Het systeem is zodanig ontworpen en gebouwd, dat maar een minimaal aan service en 
onderhoud nodig is om de goede werking van het systeem te behouden. 

 Ook al is er maar minimaal onderhoud noodzakelijk, toch is het zaak dat de punten in 
het onderstaande tabel  worden uitgevoerd en gecontroleerd. 

 
 
 
 
6.2  Service onderhoudsintervallen. 
 

Activiteit Dagelijks Maandelijks Elke 3 
maanden 

Half 
jaarlijks 

Jaarlijks 

Controleren van de 
waterdruk, en 
waterhardheid als 
onthard water wordt 
gebruikt.( Optioneel) 

X     

Controleren van de 
inkomende waterdruk( 
lage)  

 X 
   

Controleren van de 
productie druk ( hoge ) 

 X 
   

Vervangen van 
microfilter 
Art.nr. 22000006 

  X 
  

Controleer de hygiëne 
en reiniging van het 
systeem en opslagvat  

   X  
Spoelen van de 
membranen door 
service. 
Indien productie meer 
dan 10% is afgenomen 
eerder. 

    X 
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7. Foutmeldingen en storingen. 
 
 
Als er een alarm melding is, zal ook een audio alarm klinken. 
 
Led lampjes Aanduiding 
6 5 4 3 2 1  

X      Stand-by 
X 
X 

 
X 

X 
X 

   Machine is aan. 
Na een aantal seconden zal pomp aangaan 

X  KL    Inkomende druk is te laag, zal een aantal maal automatisch 
proberen te herstarten. 

X  KL   X Druk is 3x te laag geweest in 255 seconden tijdsinterval. 
Permanente situatie, moet uit en aan worden gezet om te 
herstarten 

X   X X  Membraan wordt gevuld met permeaatwater voor de machine in 
stand-by gaat. Duurt ± 10 sec. 

KL      Machine is gestopt door externe stop. ( optioneel)  
X KL    X Pomp heeft meer dan 20min onafgebroken gelopen. Dit is een 

permanente situatie moet met uit en aan weer worden herstart.  
X KS    X Pomp heeft teveel start en stops gehad. 
 
X    : Brand continue  
KL  : Knipperen langzaam  
KS  : Knipperen snel 
 
!! Controleer bij slecht resultaat altijd of de by-pas achterop de machine dicht staat. 
 
                    
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
    Ledje 1 
 
    Ledje 2 
 
    Ledje3     
 
    Ledje 4 
 
    Ledje 5 
 
    Ledje 6  
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8. Technische gegevens.  
 
 
RO 41 en RO 51  RO 41 

Capaciteit.     *  L/hr 130 

Watergebruik ** % 35-80 

Zoutvermindering % 95-98 

Waterkwaliteit µS/cm <50 

Reservoir cap.    L nv 

Elektrische. aansluiting.      V 230 

Vermogen    kW 1,5 

Frequentie   Hz 50 

Aansluiting ingang “ ¾” 

Afvoerdiameter slang 10mm 

Aansluiting uitgang “ ¾” 

Hoogte mm 450 

Breedte  mm 300 

Diepte mm 535 

Max. water temp. °C 25 

Max. water druk bar 7 

Min. Water druk bar 2 
Gewicht leeg kg 53 

Gewicht kg 60 

Aantal membranen stuks 1 

 
*   Bij een water kwaliteit van 10°C, 3 bar, max. 500mg/l totaal zoutgehalte ± 15% capaciteit.  
** Berekend bij een waterkwaliteit van 500 µS/cm 
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8. Logboek 
 

Registratie blad. 
   E-mail: service@rhima.com 

 

Datum Paraaf Aanvoer leiding RO-systeem 
Model…… Serienr…… 

Opmerkingen 

Druk 
invoer 

Temp Druk HD 
pomp 

 Vervangen 
µ Filter   j/n 
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De Schone Kunst van Vaatwassen 

 
 

   RHIMA Nederland B.V. 
    Energieweg 4-6  3762 ET 
   Postbus 17  3760 AA 
   SOEST 
   Tel.  (035) 6098181 
   Fax  (035) 6098180 
   E-mail: service@rhima.com 
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