Water Treatment Systems

MEMBRANY OSMOTYCZNE
Membrana osmotyczna to jeden z najbardziej innowacyjnych pomys³ów w
œwiecie elementów filtruj¹cych wodê. Wykorzystuj¹cy j¹ system odwróconej osmozy
(RO- z ang. reverse osmosis) polega na oddzieleniu cz¹steczek wody od
rozpuszczonych w niej substancji dziêki czemu mo¿liwe staje siê odzyskanie wody
oraz cennych substancji.
Dziêki charakterystycznej budowie
membrana jest w stanie zatrzymaæ ok. 95%
zanieczyszczeñ organicznych,
nieorganicznych oraz metali ciê¿kich
zawartych w wodzie.

Charakterystyka membran do wody s³odkiej: 2,5”, 4,0” oraz 8,0”
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Membrana TFC znana równie¿ pod nazw¹ cienki film kompozytowy sk³ada siê z
kilku cienkich warstw po³¹czonych ze sob¹ w postaci spiralnego zwoju. Woda
wodoci¹gowa wt³aczana jest pod ciœnieniem pod powierzchniê membrany, gdzie
cz¹steczki wody przenikaj¹ przez jej mikroskopijne pory. Ró¿nica wynikaj¹ca ze stê¿eñ
zwi¹zków chemicznych po obydwu stronach membrany powoduje powstanie ciœnienia
osmotycznego. Wyodrêbnione zanieczyszczenia zostaj¹ wydalone do odp³ywu a
oczyszczona woda wyp³ywa pod wp³ywem ciœnienia spod membrany. System
odwróconej osmozy jest szczególnie wa¿ny dla ludzi, którym wysokie ciœnienie nie
pozwala na spo¿ywanie du¿ej iloœci soli. Membrana TFC pozwala uzyskaæ wodê
sterylnie czyst¹, gdy¿ usuwa z wody wszystkie mikroorganizmy.
Poni¿ej przedstawiamy ograniczenia pracy membran:
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Wydajnoœc membrany permearu w zale¿noœci od temperatury
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GWARANCJA JAKOŒCI WODY
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Odrzut

Zasilanie
woda nieuzdatniona

Poni¿ej przedstawiamy charakterystykê membran wody s³onej: 2,5”, 4,0” oraz 8,0”

Poni¿ej przedstawiamy ograniczenia pracy membran:
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Water Treatment Systems

Wymiary membran 2,5”, 4,0” oraz 8,0”

