Demineralizatory TRO
Automatyczna stacja demineralizacji wody metod$ odwróconej osmozy
ZASTOSOWANIE
W instalacjach przemys owych do odsalania wody mi!kkiej pozbawionej "elaza,
manganu oraz pozbawionej zanieczyszcze# sta ych. Stosowanie urz$dze#
do odwróconej osmozy posiada szereg zalet w stosunku do odsalania wody
innymi metodami, m.in. nie wymaga stosowania kwasów i zasad.
Przygotowanie wody przed pobraniem jej na RO polega na usuni!ciu z niej
Wszystkich substancji mog$cych zak óci% lub uniemo"liwi% prac! membran
wskutek ich zablokowania ( patrz arkusze doboru RO )

WYPOSA ENIE STANDARDOWE
• komplet membran w obudowie z "ywicy epoksydowej lub stali nierdzewnej na ramie ze stali nierdzewnej
• pompa wykonana z br$zu
• silnik pr$du zmiennego
• pomiar ci&nienia na membranach
• pomiar ci&nienia zasilaj$cego
• filtr 5 'm absolutny
• przep ywomierz permeatu i koncentratu
• automatyczny zawór odcinaj$cy wlotowy
• przewody rurowe wysokoci&nieniowe z tworzywa sztucznego
• wy $cznik niskiego ci&nienia wody zasilaj$cej
• miernik przewodno&ci
• sterownik

WYPOSA ENIE DODATKOWE

DEMINERALIZACJA

• pompa ze stali nierdzewnej
• uk ad automatycznego p ukania membran
• manometr zasilania
• rotametr recylkulacji

!RODKI EKSPLOATACYJNE
• membrana cienkowarstwowa
• wk ady wymienne 5 'm

DANE TECHNICZNE
• ci&nienie robocze 11,0 do 15,0 bar
• ci&nienie zasilania 2,5 do 6,0 bar
• typowy odrzut jonów ( soli ) 95 do 98%
• napi!cie zasilania 230V/50Hz
• membrana cienkowarstwowa
• temp. Wody zasilaj$cej od 2 do 35°C
• odczyn od 2 do 11 pH
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