Urz dzenia RO/EDI
Automatyczna stacja demineralizacji wody, do produkcji ultra czystej wody
ZASTOSOWANIE
W instalacjach przemys owych, zak adach farmaceutycznych, laboratoriach, itp. Urz!dzenie jest kombinacj! demineralizacji metod!
odwróconej osmozy i elektrodejonizacji. Systemy wykorzystuj!ce proces EDI ( elektrodejonizacja ) zast"puj! konwencjonaln!
demineralizacj" na z o#u mieszanym do produkcji wody zdemineralizowanej. W odró#nieniu od #ywic do dejonizacji, EDI nie
wymaga wy !czenia z o#a w celu wymiany lub regeneracji chemicznej #ywicy. Z tego powodu stosuj!c modu y EDI minimalizujemy
wahania jako$ci wody oraz koszty eksploatacyjne. Elektrodejonizacja usuwa jony ze strumienia wodnego, w po !czeniu z systemem
odwróconej osmozy i innych urz!dze% oczyszczaj!cych. Stosowane przez nas modu y EDI produkuj! w sposób ci!g y wod" ultraczyst!
do 18,2 M&/cm. EDI mo#e pracowa' ci!gle lub w sposób przerywany.
Modu EDI zaprojektowano jako kombinacj" dwóch znanych technologi oczyszczania wody – elektrodializy i #ywic jonowymiennych.
Poprzez t" rewolucyjn! technik" rozpuszczone sole mog! by' usuwane przy wykorzystywaniu niskich nak adów energetycznych
i bez potrzeby regeneracji chemicznej, czego rezultatem jest wysokiej jako$ci woda o wysokiej rezystacji, która mo#e by' ci!gle
produkowana. Stosowane membrany s! wykonane z #ywic kationo- lub anionowymiennych.
Membrany kationowymienne ( na adowane ujemnie ) pozwalaj! na przej$cie kationów, za$ membrany anionowymienne
( na adowane dodatnio ) przepuszczaj! aniony. Wytworzenie potencja u elektrycznego powoduje ruch kationów do katody, a anionów
do anody. Ko%cowym efektem selektywnej elektromigracji jonów przez membrany jest zwi"kszenie st"#enia jonów w komorach
naprzemiennych oraz zmniejszenia jonów w pozosta ych komorach EDI.

WYPOSA ENIE STANDARDOWE

PARAMETRY WODY ZASILAJ"CEJ

• rama ze stali nierdzewnej
• pompa wysokiego ci$nienia, ze stali nierdzewnej
• rotametry: koncentratu, produktu, elektrolitu,$cieku
• miernik przewodno$ci
• komplet membran w obudowie z #ywicy epoksydowej lub stali nierdzewnej
• panel steruj!cy

• twardo$' ogólna < 0,1º dH
• zasolenie ogólne < 1000 mg/l
• temperatura 15ºC
• indeks koloidalny SDI < 3
• zawarto$' SiO < 20 mg/l

WYPOSA ENIE DODATKOWE
DEMINERALIZACJA

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

ZALETY SYSTEMU
• wysoki stopie% odzysku
• ci!g a produkcja wody o wysokiej jako$ci
• brak niebezpiecznych $rodków eksploatacyjnych

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

DANE TECHNICZNE
• Odzysk 90% ( EDI )
• napi"cie zasilania 230 V

RO / EDI 300
Modu! EDI
RO/EDI150

RO/EDI300

RO/EDI900

Wydajno$' [ l/h ]

150

300

900

1500

2100

Moc [ kW ]

3,4

3,4

4,5

4,5

7,5

Ci"#ar [ kg ]

165

235

280

330

410

R34001

R34002

R34003

R34004

R34005

Szeroko$' ca kowita [ cm ]

1980

1980

1980

1980

1980

Wysoko$' ca kowita [ cm ]

1350

1350

1350

2550

2550

G "boko$' [ cm ]

950

950

950

950

950

TYP

Nr katalogowy

RO/EDI1500 RO/EDI2100

WYMIARY

34

