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» ZASADA DZIAŁANIA URZĄDZENIA ELEKTRODEJONIZACJI (EDI) 

 

EDI to rodzaj urządzenia do produkcji czystej wody, w którym ma zastosowanie technologia wymiany jonowej, technologia membran 
jonowymiennych i technologia migracji jonowej. Stanowi ono mądre połączenie elektrodializy z technologią wymiany jonowej, poprzez 
wykorzystanie elektrod wysokonapięciowych na obu końcach do napędzania naładowanych jonów do poruszania się w wodzie, oraz z żywicą 
jonowymienną i selektywną membraną żywicy w celu przyspieszenia przemieszczania się jonów, tak aby osiągnąć cel oczyszczania wody. EDI 
charakteryzuje się prostym działaniem i zapewnia doskonałą ochronę środowiska. To zielona rewolucja w produkcji wysokiej czystości wody. 

 

 

Zasada działania EDI 

      Przegroda koncentracji     Strumień koncentracji  Przegroda koncentracji   Strumień koncentracji Przegroda koncentracji       

       Skoncentrowana woda            Wytworzona woda          Skoncentrowana woda    Wytworzona woda     Skoncentrowana woda   
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selektywna 

Membrana 
kationo- 

selektywna 

 

Membrana 
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selektywna 

 



» TECHNOLOGIA EDI 

 

CECHY MODUŁU EDI 

1. Wytworzona woda o wyższej i stabilnej jakości 

2. Brak konieczności regeneracji kwasowo-zasadowej 

3. Ciągła praca, prosta obsługa 

4. Mniejsze wymagania i koszty instalacji 

5. System modułowy, bardziej elastyczny, łatwy do rozbudowy 

6. Brak wytwarzania odpadów chemicznych 

7. Zredukowane wymagania dotyczące obiektu 

8. Niski koszt eksploatacji i konserwacji 

9. Łatwość integracji z istniejącymi systemami wodnymi 

10. Brak zwiększonej niezawodności recyrkulacji 

 

 

 
Wymagania dla wody zasilającej 

1. Woda wejściowa: woda po odwróconej osmozie o przewodnictwie 
elektrycznym <20 µs/cm, lepszym na poziomie <10 µs/cm 

2. PH: 6,5-9,0 

3. Temperatura wody: 5-35°C 

4. Twardość ogólna (jako CaCO3): <0,5 ppm 

5. Zawartość substancji organicznych: <0,5 ppm, zalecane TOC 0 ppm 

 

 

6. Zawartość utleniaczy: <0,5 ppm, Cl2: 0,05 ppm, O3: 0,02 ppm, 
wartość lepsza dla obydwu 0 ppm 

7. Zawartość metali: <0,01 ppm 

8. Zawartość krzemionki: <0,5 ppm 

9. Zawartość dwutlenku węgla: <5 ppm 

10. Olej: niewykrywalny 

  



Koncentrat 

 

Chemiczne 
uzdatnianie 

wody z 
elektrowni 

 Przemysł 
elektroniczny, 

półprzewodnikowy, 
maszyn 

precyzyjnych 

 Przygotowywanie 
żywności, 

napojów, wody 
pitnej 

  Mała 
stacja 
czystej 
wody 

 Ultraczysta 
woda do 
produkcji 
wysoko- 

wartościowych 
chemikaliów 

 Woda o 
wysokiej 
czystości 

dla innych 
gałęzi 

przemysłu 

 Woda o wysokiej 
czystości dla 
przemysłu 

farmaceutycznego 

 Odsalanie 
wody 

morskiej, 
wody 

słonawej 

                

» TECHNOLOGIA EDI 
 

Obszary zastosowań 

 

 

 

 

Modele 

 

 

 

 

  Objaśnienia 

D1 - Wlot świeżej wody  C2 -Wylot skoncentrowanej wody  V - Zawór 

D2 - Wylot wyprodukowanej wody CI - Miernik przewodnictwa elektrycznego PI - Ciśnieniomierz 

CI - Wlot skoncentrowanej wody FI – Przepływomierz   RI - Miernik rezystywności 

Wlot 

Zasilanie 
EDI 

Wyprodukowana 
woda 



» PARAMETRY TECHNICZNE EDI SERII LX 
 

 
 

L – długość W – szerokość H – wysokość 

 

 

  



» PARAMETRY 
TECHNICZNE EDI  

 

 
 

 

» PARAMETRY        
TECHNICZNE EDI 
SERII SMALL 

 



»URZĄDZENIA EDI 

Opracowane i wyprodukowane przez nas urządzenia EDI to zielona rewolucja w dziedzinie oczyszczania i produkcji wody o wysokim stopniu 
czystości. Znajdują one szerokie zastosowanie w elektroenergetyce, elektronice, medycynie, przemyśle chemicznym itp. Mogą całkowicie zastąpić 
importowane moduły. Nasza firma, stosując innowacje technologiczne, zajęła pierwsze miejsce w wielu sektorach w krajach Unii Europejskiej. 
Nasze osiągnięcia technologiczne dorównują poziomowi międzynarodowemu w porównaniu z podobnymi produktami. 
Firma posiada pierwszorzędną kadrę badawczo-rozwojową, produkcyjną i techniczną. 
Dzięki wieloletniej i pogłębionej współpracy technicznej ze znanymi krajowymi szkołami wyższymi i uniwersytetami zgłosiliśmy wiele krajowych 
patentów wynalazczych. 

 
 
   Doskonałe rozwiązania techniczne 

 Produkty o stabilnych właściwościach użytkowych. 
 Doskonała obsługa posprzedażowa. 

- Urządzenia DDWI EDI 

 

 Wydajność 50L/H-200T/H 
 

 



EDI o wydajności 400m3H (4x100m3/H) 

EDI o wydajności 50m3H  

EDI o wydajności 30m3H  

» SYSTEMY EDI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 EDI o wydajności 600m3H (3x200m3/H) 


