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Informacje ogólne

Odwrócona osmoza, także znana jako hiperfi ltracja, jest najdokładniejszą znaną fil tracją. Ten proces pozwala oddziel ić
cząstki tak małe jak jony z roztworów. Odwrócona osmoza jest używana do oczyszczaniawody i usuwać sole i inne
zanieczyszczenia w celu poprawy koloru, smaku lub własności wody. Odwrócona osmoza jest w stanie oddzielać bakterie, sole,
cukry, proteiny, cząsteczki barwników i innych składników któremają wagę molekularną większą od 150 250 daltonów.

Odwrócona osmoza używa membrany ponieważ jest pół-przepuszczalna, umożl iwia przejście przez nią płynom które
są oczyszczone i jednocześnie odrzuca pozostałe zanieczyszczenia. Większość technologi i odwróconej osmozy używa procesu
znanego jako „przepływ krzyżowy" aby umożliwić membranie samooczyszczanie. Kiedy część płynu przenika przez membranę,
pozostała część kontynuuje przepływ zmiatając oddzielone zanieczyszczenia z powierzchni membrany. Proces odwróconej osmozy
wymaga siły napędowej aby przepchnąć płyn przez membranę i taką powszechną si łą jest ciśnienie wytwarzane przez pompę. Im
wyższe ciśnienie tym większa si ła napędowa. Kiedy stężenie płynu odrzuconego wzrasta, si ła napędowa wymagana do dalszego
zatężenia płynu również rośnie. Ta zastosowana energia jest normalnie dostarczona przez średnio-, wysokoprężną pompę wodną,
która pokonuje różnicę ciśnień (ciśnienia osmotycznego) i przepycha wodę zasilającą przez pory półprzepuszczalnej membrany
wykonanej z materiału polimerowego. W przypadku instalacji RO pół-przepuszczalność oznacza, że membrana przepuszcza czystą
wodę ale odrzuca większość rozpuszczonych zanieczyszczeń. Jednakże nie cała woda zasi lająca przechodzi przez membranę.

Część jej jest wymagana do przepływu poza membranę, i usunięcia odrzuconych zanieczyszczeń w trybie fi ltracyjnego „przepływu
krzyżowego". Jednakże z jednego strumienia wody zasilającej jedno urządzenie RO produkuje jeden strumień wody oczyszczonej
zwany „permeate-m". Produkuje też drugi strumień zwany koncentratem, solanką lub odrzutem. Woda zasilająca wpływa do
urządzenia RO przy stosunkowo niskim ciśnieniu. Woda przepływa przez wstępny fil tr „cartridge"-owy aby usunąć zawiesiny takie
jak muł. Filtry wstępne zapewniają niedrogi sposób zabezpieczenia aby membrana była utrzymana w czystości . Automatyczny
zawór otwiera się gdy urządzenie zostaje włączone, pozwalając wodzie dopłynąć do pompy, która zapewnia niezbędne ciśnien ie dla
pracy instalacji . Orurowanie ze stali kwasoodpornej lub PVC, PP, PEX, którema odpowiednią wytrzymałość na wysokie ciśnienie
transportuje teraz wodę zasilającą do obudowy z kompozytu szklano-epoksydowego lub ze stali kwasoodpornej która zawiera
membranę separującą. Permeate opuszcza membranę separującą pod niskim ciśnieniem jeszcze raz, w wyniku spadku ciśnienia na
membranie. Kryza mechaniczna i /lub zawór regulujący utrzymuje niezbędny spadek ciśnienia w strumieniu koncentratu,
umożliwiając również przepływ przewodem niskociśnieniowym.

Utrzymywanie stałego poziomu TDS (całkowita zawartość rozpuszczonych soli ) jest dobrym wskaźnikiem że, układ RO p racuje
właściwie. Zalecane jest wymieniać membrany gdy poziom TDS wzrasta do nieakceptowanego poziomu. Z tego powodu, zal ecane
jest prowadzenie okresowej rejestracji poziomu TDS. Termin wymiany membran zależy od jakości wody zasilającej i kilku innych
parametrów. Dla zoptymal izowania pracy i wydłużenia czasu jej żywotności patrz także Instrukcję Czyszczenia Membran opisującą
dalej te wskazania.

Systemy odwróconej osmozy w zależności od wydajności dzielimy na serie:

S - small

Systemy serii S zawierają modele:

ROS300G2-1;
ROS600G2-1;
ROS800G2-1;
ROS1000G2-1;

M - meadle L - large

Systemy serii M zawierają modele: Systemy serii L zawierają modele:

ROM1800G2-1; ROL10000G2-1;
ROM2000G2-1; ROL12000G2-1;
ROM4000G2-1;
ROM6000G2-1;
ROM8000G2-1;

SCHEMAT 1 -Wygląd oraz elementy składowe serii ROS
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SCHEMAT 2 -Wygląd oraz elementy składowe serii ROM
Wydajność nominalna tych systemów waha się od 300 galonów dziennie do 12000 galonów dziennie. Wartość ta zależy od typów membran,
jakości dostarczanej wody, temperatury, zawartości TDS w dostarczanej wodzie i ciśnienia pracy.
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Tabela danych operacyjnych z przebiegu działania systemu RO



Model

ROS300G2-1
ROS600G2-1
ROS800G2-1
ROS1000G2-1
ROM1800G2-1
ROM2000G2-1
ROM4000G2-1
ROM6000G2-1
ROM8000G2-1
ROL10000G2-1
ROL12000G2-1

Wkłady
sedymentacyjne

2 x FCPS20L
2 x FCPS20L
2 x FCPS20L
2 x FCPS20L
2 x FCPS20L
2 x FCPS20L
FCPS20L
brak
brak
brak
brak

Manometry
(wejście)
[szt]

1 do 100psi
1 do 100psi
1 do 100psi
1 do 100psi
1 do 100psi
1 do 100psi
1 do 100psi
1 do 100psi
1 do 100psi
1 do 100psi
1 do 100psi

Manometry
(wyjśc ie)
[szt]

1 do 500psi
1 do 500psi
1 do 500psi
1 do 500psi
1 do 500psi
1 do 500psi
1 do 500psi
1 do 500psi
1 do 500psi
1 do 500psi
1 do 500psi

Rotametr
permeatu

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Rotametr
odrzutu

brak
brak
brak
brak
1
1
1
1
1
1
1

TDS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Waga [kg]

30
30
32
32
50
50
50
50
50
50
60

Specyfikac ja elektryczna pompy i silnika:

Model

ROS300G2-1
ROS600G2-1
ROS800G2-1
ROS1000G2-1
ROM1800G2-1
ROM2000G2-1
ROM4000G2-1
ROM6000G2-1
ROM8000G2-1
ROL10000G2-1
ROL12000G2-1

Typ pompy Ciśnienie pracy
bar (psi) Zasilanie Moc silnika

kW
Moc silnika

KM

Procon 1504
Procon 1504
Procon 1504
Procon 1504
Procon 1504
Calpeda MxV
Calpeda MxV
Calpeda MxV
Calpeda MxV
Calpeda MxV
Calpeda MxV

15 (220)
15 (220)
15 (220)
15 (220)
15 (220)
15 (220)
15 (220)
15 (220)
15 (220)
15 (220)
15 (220)

220V / 50Hz
220V / 50Hz
220V / 50Hz
220V / 50Hz
220V / 50Hz
220V / 50Hz
220V / 50Hz
220V / 50Hz220V / 50Hz
380V / 50Hz
380V / 50Hz
380V / 50Hz

0,5
0,5
0,5
0,75
0,75
2,2
2,2
2,2
3,0
3,0
3,0

1,4
1,4
1,4
1,0
1,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0

UWAGI:

a)Wszystkie systemy szacowano w temperaturze 77 F używając stężenia chlorku sodu na poziomie 2000 ppm.Wydajność systemu obniża się
wraz z obniżeniem temperatury wody dopływającej (zobacz wykres korekcji temperatury)

b)Wymagania dotyczące chloru dla wody dopływającej są następujące: < 0,1 ppm
c)Woda dopływająca musi być filtrowana do poziomu mętności mniejszej niż 1 NTU.
d)Regeneracja systemu (stosunek permeatu do koncentratu) musi zostać przeprowadzona na zalecanym poziomie. Regeneracja wyższa od

zalecanego poziomu doprowadzi do przedwczesnego zanieczyszczenia membrany przy stracie przepływu permeatu i jakości permeatu.

Specyfikacja systemu

Obroty
silnika
RPM

1400
1400
1400
1400
1400
2860
2860
2860
2860
2860
2860

Prąd
silnika
A

2,0
2,0
2,0
3,5
3,5
14,0
14,0
14,0
8,0
8,0
8,0

Bezpiecznik
termostat.

A

3,0
3,0
3,0
5,5
5,5
20,0
20,0
20,0
12,0
12,0
12,0

Rodzaj
membrany

Ilość membran
w systemie

Wydajność
permeatu
GPD*

Model
Stosunek
permeatu /
odrzut

Wymiary
wys/szer/głęb.

[cm]

ROS300G2-1
ROS600G2-1
ROS800G2-1
ROS1000G2-1
ROM1800G2-1
ROM2000G2-1
ROM4000G2-1
ROM6000G2-1
ROM8000G2-1
ROL10000G2-1
ROL12000G2-1

1
2
1
1
1
1
2
3
4
5
6

300
600
800
1000
1800
2000
4000
6000
8000
10000
12000

50% / 50%
50% / 50%
50% / 50%
50% / 50%
50% / 50%
50% / 50%
50% / 50%
50% / 50%
50% / 50%
50% / 50%
50% / 50%

95/49/38
95/49/38
95/49/38
95/49/38
130/67/48
133/66/48
133/66/58
133/66/58
133/66/58
133/76/75
133/76/75

*wydajność przy 25 Co

M-T2521A(TW30-2521AQ)

M-T4021A(TW30-4021AQ)
M-T4021A(TW30-4021AQ)
M-T4040A(TW30-4040AQ)

M-T2521A(TW30-2521AQ)

M-T4040A(TW30-4040AQ)
M-T4040A(TW30-4040AQ)
M-T4040A(TW30-4040AQ)
M-T4040A(TW30-4040AQ)
M-T4040A(TW30-4040AQ)
M-T4040A(TW30-4040AQ)
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Tabela danych operacyjnych z przebiegu działania systemu RO



Identyfikacja części.

1. Elektrozawór na wejściu Normalnie zamknięty. Otwierany w przypadku, kiedy
system jest włączony, zamknięty kiedy system jest wyłączony.

2. Ciśnieniomierz na wejściu
(opcjonalnie)

Skala ciśnienia, 0-100 psi, używana do pomiarów ciśnienia
wody przychodzącej na wejściu do filtra.

3.Wkłady filtracyjne (opcjonalnie) Filtr sedymentacyjny polipropylenowy (20 i 5 mikronów).

4. Ciśnieniomierz na wyjściu
(opcjonalnie) Skala ciśnienia, 0-100 psi, używana do pomiaru ciśnienia wody po filtrze.

5. Zawór niskiego ciśnienia.

6. Pompa wysokociśnieniowa.

7. Ciśnieniomierz pracy systemu

8. Moduły membrany

9. Zawór kontrolny do regulowania
ciśnienia

10. Przepływomierz
koncentratu - odrzutu (opcjonalnie)

11. Przepływomierz permeatu
(opcjonalnie)

12. Zawór do recyklingu
(opcjonalnie)

13. Przepływomierz recyklingu
(opcjonalnie)

14. Sterownik elektroniczny

15. Włącznik elektryczny
systemu RO

Wyłącza system w przypadku kiedy ciśnienie wejściowe jest mniejsze od 25 psi.

Obrotowa pompa do podwyższenia ciśnienia przychodzącej wody do 220 psi.

Skala ciśnienia, 0 -500 psi. Mierzy ciśnienie na wyjściu modułów membrany.
Wylot membrany jest proporcjonalny do ciśnienia w systemie.

Elementy membran zgromadzone w rurze ze stali nierdzewnej.
Do dobrej pracy membrany wymagają odpowiedniego przepływu i ciśnienia.

Używane do regulacji ciśnienia w systemie oraz stosunku przepływu permeatu
do odrzutu. Podczas pracy systemu nie może być zupełnie zamknięty.

Mierzy ilość koncentratu spływającego do ścieku.

Mierzy ilość wyprodukowanego permeatu.

Zawór do recyklingu umożliwia recykling poprzez zawracanie wody
od koncentratu z powrotem do dopływu.

Mierzy ilość wody trafiającej do recylkulacji.

Kontroluje pracę systemu odwróconej osmozy

Włącza system do pracy

Membrany, obudowy membran

Membrany poliamidowe cienkowarstwowe (TFC) składają się z ultracienkiej membrany
utworzonej na mikroporowatym podłożu polisulfonowym. Cechują się bardzo dobrą stabilnością chemiczną, dobrymi
parametrami eksploatacyjnymi przy średnich ciśnieniach
pracy i są odporne na działanie bakterii, pracują w sposób ciągły w zakresie temp. 0-40 C i pH 2 do 11.
Wykazują małą odporność na działanie chloru i innych utleniaczy zawartych w wodzie. Średni rozkład
porów w membranach ROwynosi od 3x10 do 10x10 m (cząsteczka wody ma wielkość 1x10 m).-10 -10 -10

16. Silnik elektryczny Współpracuje z pompą wysokiego ciśnienia

Karty danych technicznych dla poszczególnych systemów znajdują się na stornach 32-42.

17. Obudowa membrany Osłania membranę od zewnątrz
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Karta Danych Technicznych
Urządzenie do odwróconej osmozy RO

Model : ROL12000G2-1

Lista kompletności urządzenia:
- pompa RO - 1 szt
- układ RO z panelem sterowania - 1 kpl
- przepływomierz permeatu - 1 szt
- przepływomierz koncentratu - 1 szt
- konduktometr TDS - 1 szt
- wyłącznik niskiego ciśnienia wody zasilającej - 1 szt

Wydajność

-permeatu
-koncentratu
-wody zasilającej

Ciśnienie robocze
Typowy odrzut soli

Typ membrany

Obudowa membrany

Układ

Przewody wysokociśnieniowe

Pompa

Silnik

Rama (opcja)

Wymiary urządzenia
Ciężar urządzenia

Przyłącza-wody zasilającej
-permeatu
-koncentratu

Oprzyrządowanie

dla wody o stężeniu rozpuszczonych soli TDS = 2000 mg/l
w temperaturze 25 C
- 1892 l/h przy 50 % odzysku (konwersji)
- 1892 l/h przy 50 % odzysku (konwersji)
- 3784 l/h przy 50 % odzysku (konwersji)

o

13,8 do 15,0 bar (200 do 220 psi)

95 % do 98 %
TFC, cienkowarstwowa,

rura ze stali nierdzewnej 304
połączenia wejścia wyjścia 1/2”

(6) membran w indywidualnych obudowach

d = 1/2” z tworzywa sztucznego posiadające atest
higieniczny dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego

Calpeda, typ MxV
odśrodkowa, wielostopniowa

Siemens, typ NsD, moc 3,0 kW
zasilanie: 380 V, trójfazowe, 50 Hz

ze stali węglowej, malowana

H 133 x 76 x 75 (cm)
60 kg (z ramą)

- 1 1/4"
- 3/4"
- 3/4”

- miernik ciśnienia koncentratu
- przepływomierz permeatu
- przepływomierz kncentratu
- konduktometr TDS

M-T4040A (TW30-4040AQ)
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Charakterystyka membran do wody słodkiej: 2,5”, 4,0” oraz 8,0”

Produkt
Wydajność membran

gpd

300

650

900

2200

2800

3,42

8,36

10,64

2,47

1,14 48

103

143

348

443

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

M-T2521A
(TW30-2521AQ)
M-T2540A
(TW30-2540AQ)
M-T4021A
(TW30-4021AQ)
M-T4040A
(TW30-4040AQ)
M-T4040AHF
(TW30HP-4040AQ)

m3/d l/h
Minimalny odrzut

soli Cl (%)

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

Ustabilizowany odrzut
soli Cl (%)

Ograniczenia pracy membran dla poszcególnych
parametrów wody zasilającej:

Typ membrany cienkowarstwowa poliamidowa
Max cisnienie pracy 300 psi (2,1 Mpa)
Max prędkośc liniowa 6 gpm (1,3 m3/h)
Zakres pHpracy 2 do 11
Zakres pH czyszczenia 1 do 12
Max temperatura pracy 113 F (45 C)
Max mętność 1 NTU
Max index SDI SDI 5
Zawartość chloru wolnego < 0,1 ppm
Zawartość metali ciężkich < 0,01 ppm
Zawartość żelaza i manganu < 0,05 ppm

1.Wydajność membran, ilość uzyskiwanego permeatu podano przy następujących parametrach:
- max zasolenie wody 2000 ppm NaCl
- ciśnienie pracy 230 psi (1,6 Mpa)
- temperatura pracy 77 F (25C)
- pH=8
- stosunek odrzutu do permeatu 50% / 50%
2.Wydajność dla poszczególnych, indywidualnych egzemplarzy może różnić się od podanych do 25%

Membranawraz z siatką nośną , warstwą zbierającą oraz usztywniającą, połączone razem w postaci długiego pasa,
nawinięte są spiralnie na odpowiedniej rurce nośnej. Dzięki spiralnemu nawinięciu uzyskujemy od 2 do 30 m
powierzchni filtracyjnej w zależności od wielkości membrany. Cały moduł zamknięty jest w obudowie tak, że woda surowa do jego wnętrza
może się dostać tylko po siatce nośnej . Gdy woda napełni kanaliki siatki nośnej , zaczyna funkcjonować proces odwróconej smozy. Czysta
woda przechodzi przez membranę i dostaje się na odpowiednio
przygotowaną warstwę zbierającą. W jej kanalikach czysta woda krąży spiralnie w kierunku środka, czyli do
otworów w rurce zbierającej. Woda nie oczyszczona spływa po siatce nośnej do ścieku.

2

°C

100%
Wydajność

100

5 C° 10°C 15°C 20°C 25°C

Wydajnośc membrany -
permearu w zależności od temperatury

50

【尺寸】

Wymiary membran 2,5”, 4,0” oraz 8,0”

Produkt
Wymiary w inch (mm)

A

21,0 (533)

40,0 (1016)

21,0 (533)

40,0 (1016)

21,0 (533)

21,0 (533)

80,0 (2032)

20,0 (3048)

1,05 (27)

1,05 (27)

1,05 (27)

1,05 (27)

1,05 (27)

1,05 (27)

1,19 (30)

1,19 (30) 0,75 (19)

0,75 (19)

0,75 (19)

0,75 (19)

0,75 (19)

0,75 (19)

0,75 (19)

0,75 (19)

7,9 (201)

7,9 (201)

7,9 (201)

3,913 (99,4)

3,913 (99,4)

3,913 (99,4)

2,401 (61)

2,401 (61)

M-T2521A (TW30-2521AQ)

M-T2540A (TW30-2540AQ)

M-T4021A (TW30-4021AQ)

M-T4040A (TW30-4040AQ)

M-T4040AHF (TW30HP-4040AQ)

M-T8040AHF (TW30HP-8040AQ)

M-T8080AHF (TW30HP-8080AQ)

M-T80120AHF (TW30HP-80120AQ)

B C D

Karta Danych Technicznych
Urządzenie do odwróconej osmozy RO

Model : ROL10000G2-1

Lista kompletności urządzenia:
- pompa RO - 1 szt
- układ RO z panelem sterowania - 1 kpl
- przepływomierz permeatu - 1 szt
- przepływomierz koncentratu - 1 szt
- konduktometr TDS - 1 szt
- wyłącznik niskiego ciśnienia wody zasilającej - 1 szt

Wydajność

-permeatu
-koncentratu
-wody zasilającej

Ciśnienie robocze
Typowy odrzut soli
Typ membrany

Obudowa membrany

Układ

Przewody wysokociśnieniowe

Pompa

Silnik

Rama (opcja)
Wymiary urządzenia

Ciężar urządzenia

Przyłącza-wody zasilającej
-permeatu
-koncentratu

Oprzyrządowanie

dla wody o stężeniu rozpuszczonych soli TDS = 2000 mg/l
w temperaturze 25 C
- 1577 l/h przy 50 % odzysku (konwersji)
- 1577 l/h przy 50 % odzysku (konwersji)
- 3154 l/h przy 50 % odzysku (konwersji)

o

13,8 do 15,0 bar (200 do 220 psi)

95 % do 98 %
TFC, cienkowarstwowa,

rura ze stali nierdzewnej 304
połączenia wejścia wyjścia 1/2”

(5) membran w indywidualnych obudowach

d = ” z tworzywa sztucznego posiadające atest
higieniczny dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego

1/2

Calpeda, typ MxV
odśrodkowa, wielostopniowa

Siemens, typ NsD, moc 3,0 kW
zasilanie: 380 V, trójfazowe, 50 Hz

ze stali węglowej, malowana
H 133 x 76 x 75 (cm)

50 kg (z ramą)

- 1 1/4"
- 3/4"
- 3/4”

- miernik ciśnienia koncentratu
- przepływomierz permeatu
- przepływomierz kncentratu
- konduktometr TDS

M-T4040A (TW30-4040AQ)
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Odrzut

Zasilanie

Rys.1Membrana

Ograniczenia pracy membran dla poszcególnych
parametrów wody zasilającej:

Typ membrany cienkowarstwowa poliamidowa
Max cisnienie pracy 600 psi (4,1 Mpa)
Max prędkośc liniowa 6 gpm (1,3 m3/h)
Zakres pHpracy 2 do 11
Zakres pH czyszczenia 1 do 12
Max temperatura pracy 113 F (45 C)
Max mętność 1 NTU
Max index SDI SDI 5
Zawartość chloru wolnego < 0,1 ppm
Zawartość metali ciężkich < 0,01 ppm
Zawartość żelaza i manganu < 0,05 ppm

Charakterystyka membran do wody słonej: 2,5”, 4,0” oraz 8,0”

Produkt
Wydajność membran
gpd

8500

17000

25500 96,9

64,6

32,3 1346

2692

4038

98,0

98,0

98,0

m3/d l/h
Minimalny odrzut

soli Cl (%)
99,0

99,0

99,0

Ustabilizowany odrzut
soli Cl (%)

M-T8040AHF
(TW30HP-8040AQ)
M-T8080AHF
(TW30HP-8080AQ)
M-T80120AHF
(TW30HP-80120AQ)

膠帶包覆 止水橡膠

進水
C

B

A

P 純水出水

D

C

Zasilanie
w oda nieuzdatniona

Odrzut

Permeat
w oda uzdatniona

Obudowy membran 2,5”, 4,0” oraz 8,0” wykonane są z wysokiej klasy stali kwasoodpornej chemicznie polerowanej.
Produkowane są w dwóch wersjach:
- Obudowa ze szwem łączącym wzdłuż obudowy oraz
- Obudowa bez szwu, jednolita powierzchnia

Zakończenia obudów zamykane są kapslami z utwardzanego PVC. Silikonowe uszczelnienia typu oring idealnie dolegają
do kapsli i obudowy. Gwinty BSP występujące w elementach obudowy ułatwiają podłączenie instalacji wody zasilającej,
odrzutu oraz wody uzdatnionej tzw. permeatu.

CHARAKTERYSTYKI OBUDÓW ZE STALI KWASOODPORNEJ
DLAMEMBRAN 2,5”, 4,0”, 8,0”

Ograniczenia pracy obudowy membrany dla poszcególnych
parametrów wody zasilającej:

Typ membrany cienkowarstwowa poliamidowa
Max cisnienie pracy 300 psi (2,1 Mpa)
Max prędkośc liniowa 6 gpm (1,3 m3/h)
Zakres pHpracy 2 do 11
Zakres pH czyszczenia 1 do 12
Max temperatura pracy 113 F (45 C)
Max mętność 1 NTU
Max index SDI SDI 5
Zawartość chloru wolnego < 0,1 ppm
Zawartość metali ciężkich < 0,01 ppm
Zawartość żelaza i manganu < 0,05 ppm

Permeat
woda uzdatniona

Karta Danych Technicznych
Urządzenie do odwróconej osmozy RO

Model : ROM8000G2-1

Lista kompletności urządzenia:
- pompa RO - 1 szt
- układ RO z panelem sterowania - 1 kpl
- przepływomierz permeatu - 1 szt
- przepływomierz koncentratu - 1 szt
- konduktometr TDS - 1 szt
- wyłącznik niskiego ciśnienia wody zasilającej - 1 szt

Wydajność

-permeatu
-koncentratu
-wody zasilającej

Ciśnienie robocze
Typowy odrzut soli

Typ membrany

Obudowa membrany

Układ

Przewody wysokociśnieniowe

Pompa

Silnik

Rama (opcja)

Wymiary urządzenia
Ciężar urządzenia

Przyłącza-wody zasilającej
-permeatu
-koncentratu

Oprzyrządowanie

dla wody o stężeniu rozpuszczonych soli TDS 2000 mg/l
w temperaturze 25 C
- 1261 l/h przy 50 % odzysku (konwersji)
- 1261 l/h przy 50 % odzysku (konwersji)
- 2522 l/h przy 50 % odzysku (konwersji)

o

13,8 do 15,0 bar (200 do 220 psi)

95 % do 98 %
TFC, cienkowarstwowa,

rura ze stali nierdzewnej 304
połączenia wejścia wyjścia 3/8”

(4) membrany w indywidualnych obudowach

d = ” z tworzywa sztucznego posiadające atesty
higieniczne dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego

1/2

Calpeda, typ MxV
wirowa wielostopniowa

Siemens, typ NsD, moc 3,0 kW
zasilanie: 380 V, trójfazowe, 50 Hz

ze stali węglowej, malowana

H 133 x 66 x 58 (cm)
50 kg (z ramą)

- d = 1"
- d = 1/2"
- d = 1/2”

- miernik ciśnienia koncentratu
- przepływomierz permeatu
- przepływomierz koncentratu
- konduktometr TDS

M-T4040A (TW30-4040AQ)
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Rys.2 Obudowa membrany
wraz z membraną

C

A

D
進水

Permeat

Zasi lanie lub odrzut

* 1 inch = 25,4 mm proponowane przewody na wejściu i wyjściu permeat i odrzutu

Uwagi do oznaczeń KTM obudówmembran:
MHS4021 obudowa membrany o średnicy 3,913 in (99,4mm) i długości 21,0 in (533mm) ze szwem
łączącym wzdłuż obudowy
MHS4021SEM obudowa memebrany o średnicy 3,913 in (99,4mm) i długości 21,0 in (533mm) bez
szwu; obudowa jednolita

Wymiary obudów membran 2,5”, 4,0” oraz 8,0”.
W pierwszej kolumnie podano KTM obudowy membrany, w drugiej KTM pasującej membrany do danego typu obudowy.

【尺寸】

KTM MEMBRANY Wymiary w inch (mm)
A

21,0 (533)

40,0 (1016)

21,0 (533)

40,0 (1016)

40,0 (1016)

80,0 (2032)

120,0 (3048)

1,05 (27)

1,05 (27)

1,05 (27)

1,05 (27)

1,05 (27)

1,19 (30)

1,19 (30) 0,75 (19)

0,75 (19)

0,75 (19)

0,75 (19)

0,75 (19)

0,75 (19)

0,75 (19)

7,9 (201)

7,9 (201)

7,9 (201)

3,913 (99,4)

3,913 (99,4)

2,401 (61)

2,401 (61)

M-T2521A
(TW30-2521AQ)
M-T2540A
(TW30-2540AQ)

M-T4021A
(TW30-4021AQ)
M-T4040A
(TW30-4040AQ)

M-T8040AHF
(TW30HP-8040AQ)

M-T8080AHF
(TW30HP-8080AQ)
M-T80120AHF
(TW30HP-80120AQ)

B C D
KTM OBUDOWY
MEMBRANY

MHS2521

MHS2540

MHS4021
MHS4021SEM
MHS4040
MHS4040SEM

MHS8040SEM

MHS8080SEM

MHS80120SEM

3/8”

3/8”

in/out*
w inch

80,0 (2032) 1,19 (30) 0,75 (19) 2,401 (61)M-T2580A
(TW30-2580AQ)MHS2580 3/8”

3/8”

3/8”

1/2”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

1”

80,0 (2032) 1,05 (27) 0,75 (19) 3,913 (99,4)M-T4080A
(TW30-4080AQ)

MHS4080
MHS4080SEM

120,0 (3048) 1,05 (27) 0,75 (19) 3,913 (99,4)M-40120A
(TW30-40120AQ)

MHS40120
MHS40120SEM

160,0 (4064) 1,05 (27) 0,75 (19) 3,913 (99,4)M-T40160A
(TW30-40160AQ)

MHS40160
MHS40160SEM

160,0 (4064) 1,05 (27) 0,75 (19) 7,9 (201)M-T80160AHF
(TW30HP-80160AQ)MHS80160SEM 1”

Karta Danych Technicznych
Urządzenie do odwróconej osmozy RO

Model : ROM6000G2-1

Lista kompletności urządzenia:
- pompa RO - 1 szt
- układ RO z panelem sterowania - 1 kpl
- przepływomierz permeatu - 1 szt
- przepływomierz koncentratu - 1 szt
- konduktometr TDS - 1 szt
- wyłącznik niskiego ciśnienia wody zasilającej 1 szt

Wydajność

-permeatu
-koncentratu
-wody zasilającej

Ciśnienie robocze
Typowy odrzut soli

Typ membrany

Obudowa membrany

Układ

Przewody wysokociśnieniowe

Pompa

Silnik

Rama (opcja)

Wymiary urządzenia
Ciężar urządzenia

Przyłącza-wody zasilającej
-permeatu
-koncentratu

Oprzyrządowanie

Dla wody o stężeniu rozpuszczonych soli TDS = 2000 mg/l
w temperaturze 25 C
- 946,2 l/h przy 50 % odzysku (konwersji)
- 946,2 l/h przy 50 % odzysku (konwersji)
- 1892,4 l/h przy 50 % odzysku (konwersji)

o

13,8 do 15,0 bar (200 do 220 psi)

95 % do 98 %

ze stali nierdzewnej 304
połączenia wejścia wyjścia 3/8”

(3) membrany w indywidualnych obudowach

d = ” z tworzywa sztucznego posiadającego atesty
higieniczne dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego

1/2

Calpeda, typ MxV
odśrodkowa, wielostopniowa

Siemens, typ NsD, moc 2,2 kW
Zasilanie: 220 V, 50 Hz

Ze stali węglowej, malowana

H 133 x 66 x 58 (cm)
50 kg (z ramą)

- d = 1"
- d = 1/2"
- d = 1/2”

- miernik ciśnienia koncentratu
- przepływomierz permeatu
- przepływomierz koncentratu
- konduktometr TDS

TFC, cienkowarstwowa, M-T4040A (TW30-4040AQ)
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Instalacja systemu odwróconej osmozy.

Podłączenie hydrauliczne

1.Umieść system RO w odpowiedniej odległości od ścian i od innych urządzeń, aby był możliwy serwis membran.
2.Poprowadź trzy linie z PCV lub poliwinylu w sposób następujący:
Linia #1. Doprowadź przewód surowej wody do wejścia filtra mechanicznego. Wymiary linii powinny być takie same lub większe od przewodów
z wkładami filtracyjnymi. Zainstaluj na tej linii zawór. Otwarcie zaworu nie powinno ograniczać przepływu wody.
Linia #2. Poprowadź przewody od otworów oznaczonych DRAIN kończąc na zaworze kontrolnym lub przepływomierzu koncentrat
do ścieku (opcjonalnie). Upewnij się, że żadne płyny pochodzące z innych linii nie mają możliwości przepływu wstecznego przez tą linię.
Linia #3. Poprowadź przewód od otworu oznaczonegoPERMEAT do zbiornika magazynującego lub do miejsca, gdzie jest potrzebna
woda będąca produktem.

Uwaga:Nie instaluj zaworu serwisowego w linii permeatu. Nie łącz tej linii ze zbiornikiem magazynującym w przypadku utworzenia nieruchomej
głowicy w linii permeatu. Może zostać zainstalowany zawór kontrolny, aby ochronić przed przepływem powrotnym do systemu odwróconej
osmozy. Przewody z permeatem nie powinny mieć ograniczeń i powinny posiadać otwór odpowietrzający na końcu.

Podłączenie elektryczne

1.Połącz przewód elektryczny o dużej wytrzymałości do zasilania elektrycznego używając puszki elektrycznej. Nie używaj rozgałęźnika.
Zwróć uwagę na napięcie jakie będzie używane.

PERMEATE

DRAIN

AUTO FLUSH
DRAIN

LINIA #3

LINIA #2

LINIA #1

Ogólny schemat wstępnego uzdatniania wody przed
systemem RO

Dobierając system odwróconej osmozy należy pamiętać, aby odpowiednio przygotować zasilającą wodę. Przede wszystkim należy zwrócić
uwagę na temperaturę wody. Wydajność membran podana jest dla wody o temperaturze 25°C. Obniżenie temperatury wody o każdy 1°C
powoduje zmniejszenie wydajności membrany o około 2-3%. Najczęściej eliminuje się ten problem poprzez założenie na zasilaniu
automatycznego zaworu termostatycznego. W zależności od składu jakościowego
wody stosujemy różne technologie uzdatniania wody zasilającej. W szczególności należy usunąć zanieczyszczenia mechaniczne, stosując
na przykład filtr samopłuczący rotacyjny - FHMC. Woda zasilająca powinna być pozbawiona żelaza rozpuszczonego
w wodzie, a także chloru. Usunięcie żelaza gwarantuje zastosowanie odżelaziaczy serii AF-IR, chlor można usunąć na filtrze węglowym
serii AF-C. Substancje te powodują szybkie zniszczenie membrany, a co za tym idzie znaczne pogorszenie jakości wody. Twardość wody
powoduje osadzanie się kamienia na powierzchni membrany i spadek wydajności w czasie. W celu uniknięcia tego zjawiska stosuje
się zmiękczanie wody zasilającej na zmiękczaczach serii AF-D.

jej

Karta Danych Technicznych
Urządzenie do odwróconej osmozy RO

Model : ROM4000G2-1

Lista kompletności urządzenia :
- filtr z wkładem sedymentacyjnym FCPS20L - 1 szt
- pompa RO - 1 szt
- układ RO z panelem sterowania -1 kpl
- przepływomierz permeatu - 1 szt
- przepływomierz koncentratu - 1 szt
- konduktometr TDS -1 szt
- wyłącznik niskiego ciśnienia wody zasilającej - 1 szt

Wydajność

-permeatu
-koncentratu
-wody zasilającej

Ciśnienie robocze
Typowy odrzut soli
Typ membrany

Obudowa membrany

Układ

Przewody wysokociśnieniowe

Pompa

Silnik

Rama (opcja)
Wymiary urządzenia

Ciężar urządzenia

Przyłącza-wody zasilającej
-permeatu
-koncentratu

Oprzyrządowanie

dla wody o stężeniu rozpuszczonych soli TDS = 2000 mg/l
w temperaturze 25 C
- 630,8 l/h przy 50 % odzysku (konwersji)
- 630,8 l/h przy 50 % odzysku (konwersji)
-1231,6 l/h przy 50 % odzysku (konwersji)

o

13,8 do 15,0 bar (200 do 220 psi)

95 % do 98 %

rura ze stali nierdzewnej 304
połączenia wejścia wyjścia 3/8"

(2) membrany w indywidualnych obudowach

d = 1/2" z tworzywa sztucznego posiadające atesty
higieniczne dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego

Calpeda, typ MxV
odśrodkowa, wielostopniowa

Siemens, typ NsD, moc 2,2 kW
zasilanie: 220 V, 50 Hz

ze stali węglowej, malowana
H 133 x 66 x 58 (cm)

50 kg (z ramą)

- d = 3/4"
- d = 1/2"
- d = 1/2”

- miernik ciśnienia koncentratu
- przepływomierz permeatu
- przepływomierz koncentratu
- konduktometr TDS

TFC, cienkowarstwowa, M-T4040A (TW30-4040AQ)
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Typowy układ technologiczny stacji uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy serii

filtr węglowy serii AF-
C-25A/

lub odżelaziacz
zmiękczacz

serii AF-D 25 -
moduł RO
serii RO zbiornik

Uruchomienie systemu

Przygotowanie do uruchomienia.

Kiedy montaż hydrauliczny instalacji jest zakończony należy sprawdzić co następuje:
· upewnij się że nie ma żadnych przeszkód na przewodach koncentratu oraz permeate-u
· bądź pewien że urządzenie kontroli poziomu w zbiorniku jest prawidłowo podłączone (opcjonalnie)
· sprawdź zgodność kierunku obrotów pompy ze strzałką zaznaczoną na korpusie pompy
· sprawdź cały układ wstępnego oczyszczania wody i jego pracę
· sprawdź szczelność wszystkich połączeń instalacji rurowej

Procedura uruchomienia instalacji.

Postępuj zgodnie z poniższymi procedurami:

1. Otwórz zawór regulacyjny ciśnienia całkowicie na panelu zaworu możliwych recyrkulacji. Otwórz zawory dławiące pompy (jeśli twój model je
posiada) do 1/2 zakresu.
2. Odłączyć rurki produkowanego „permeate"-u i skierować do kanalizacji na okres 1 godziny od uruchomienia
3. Odpowietrzyć frontowy zbiornik filtra wstępnego używając przycisku uwalniającego powietrze
4. Ustawić przełącznik „włączone / wyłączone" w położenie „włączone"
5. Sprawdzić zawór elektromagnetyczny po uruchomieniu pompy, czy woda zacznie przepływać przez układ
6. Zanim uruchomiona zostanie pompa wysokiego ciśnienia (która jest opóźniona w czasie w celu umożliwienia wypełnienia jej wodą) zacznij
zamykać zawór regulacyjny ciśnienia do 2/3 pełnego otwarcia celem wyregulowania układu.(Usunąć pokrywę zaworu używając stosownego
klucza)

7. Przy układach większych z zaworami dławiącymi pomp, zacznij zwiększać ciśnienie poprzez zamykanie zaworu odcinającego celem
wyregulowania układu

8. Pozwól aby układ produkował wodę przy ciśnieniu 100 psi (15 psi = 1 atm)
9. W modelach które posiadają przewód recyrkulacyjny po uruchomieniu zacznij zamykać zawór recyrkulacyjny tak aby manometr pokazał 1/2
wymaganego dla układu przepływu „permeate"- u

Szczegółowe schematy hydrauliczne poszczególnych systemów znajdują się na stronach 19-24.
Szczegółowe schematy elektryczne poszczególnych systemów znajdują się na stronach 25-26.
Układ wstępnego uzdatniania wody podawanej na system RO oraz rozprowadzenie wody osmotycznej zależy od jakości wody oraz
lokalnych warunków. Przykładowe schemat doprowadzenia wody oraz rozprowadzenia wody osmotycznej pokazane są na stronach 27-31.

MAX

MIN

Wszystkie urządzenia posiadają atesty PZH i certyfikaty UDT oraz normy ISO 9000

Karta danych Technicznych
Urządzenie do odwróconej osmozy RO

Model : ROM2000G2-1

Lista kompletności urządzenia:
- filtr z wkładem sedymentacyjnym FCPS20L - 2 szt
- pompa RO - 1 szt
- układ RO z panelem sterowania - 1 szt
- przepływomierz permeatu - 1 szt
- przepływomierz koncentratu - 1 szt
- konduktometr TDS - 1 szt
- wyłącznik niskiego ciśnienia wody zasilającej 1 szt

Wydajność

-permeatu
-koncentratu
-wody zasilającej

Ciśnienie robocze
Typowy odrzut soli

Typ membrany

Obudowa membrany

Układ

Przewody wysokociśnieniowe

Pompa

Silnik

Rama (opcja)

Wymiary urządzenia
Ciężar urządzenia

Przyłącza-wody zasilającej
-permeatu
-koncentratu

Oprzyrządowanie
- miernik ciśnienia koncentratu
- przepływomierz permeatu
- przepływomierz koncentratu
- konduktometr TDS

- d = 3/4"
- d = 1/2"
- d = 1/2”

50 kg (z ramą)
H 133 x 66 x 48 (cm)

ze stali węglowej, malowana

Siemens, typ NsD , moc 2,2 kW
zasilanie: 220 V, 50 Hz

Calpeda, typ MxV
odśrodkowa, wielostopniowa

d = 3/8" z tworzywa sztucznego posiadającego atesty
higieniczne dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego

(1) membrana w indywidualnej obudowie

rura ze stali nierdzewnej 304
połączenia wejścia wyjścia 3/8”

95 % do 98 %

13,8 do 15,0 bar (200 do 220 psi)

dla wody o stężeniu rozpuszczonych soli TDS = 2000 mg/l
w temperaturze 25 C
- 315,4 l/h przy 50 % odzysku (konwesji)
- 315,4 l/h przy 50 % odzysku (konwersji)
- 630,8 l/h pzry 50 % odzysku (konwersji)

o

TFC, cienkowarstwowa, M-T4040A (TW30-4040AQ)
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Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LED

Następujących 5 wyświetleń jest usytuowanych na froncie panelu sterującego:

1. Wyświetlenie „Tank full" /„Zbiornik pełny"/ pojawia się gdy zbiornik jest pełny. (Pobrany sygnał z wyłącznika ciśnieniowego lub z wyłącznika
od poziomu w celu zatrzymania układu kiedy zbiornik jest pełny)

2. Wyświetlenie „Flushing" / „Przepłukiwanie" pojawia się na okres czasu kiedy układ RO jest przepłukiwany
3. Wyświetlenie „Producing" / „Produkcja" pojawia się gdy układ pracuje
4. Wyświetlenie „Low inlet water" / „ Niska woda zasilająca" pojawia się kiedy ciśnienie wody zasilającej jest za niskie. (Połączenie
z wyłącznikiem od poziomu wcelu zapobieżenia pracy układu bez zasilania wodą).Uwaga: Wyłącznik ciśnieniowy jest ustawiony
fabrycznie na sygnalizację gdy ciśnienie na wlocie spadnie poniżej 25 psi, Patrz również załącznik jak regulować Wyłącznik.

5. Wyświetlenie „Manual flushing" / „Ręczne przepłukiwanie" pojawia się podczas ręcznego sterowania przepłukiwaniem
membran RO

Funkcje sterownika:

1.Włączenie zasilania energią elektryczną.(Sterownik zapewnia 60 sek.
opóźnienia w celu umożliwienia przepłukania)

2.Okresowy miernik TDS /stoper. (Wcisnąć przycisk przełączania naładowanego stopera
i miernika TDS. Kiedy wskazania TDS opadną do poziomu pomiędzy
0 i 40 ppm odczyty wartości sąwiarygodne. Kiedy wskazania TDS są wyjątkowo wysokie
wtedy „99" będzie wyświetlone. Nacisnąć przycisk przełącznika
znowu aby przełączyć na wskaźnik naładowania stopera.

3. Przycisk kasowania /reset/ jest używany do kasowania naładowanego stopera.
4. Manual Flush

10. Wyreguluj ponownie zawór dławiący pompy do wskazanego właściwego zakresu wydajności odzysku i „permeate"-u 50% / 50%.
(Nie przekraczać ciśnienia powyżej 225 psi).

11. Pozwól produkować układowi wodę do ścieku przez około 1 godzinę
12.. Wyłącz układ, przełącz przewód „permeate"-u do zbiornika magazynowego i włącz układ ponownie
13. Pozwól układowi napełnić zbiornik magazynowy
14. Śledź przewodność w przewodzie „permeate"-u aby utrzymać 97% redukcję TDS
15. Sprawdzaj czy regulator poziomu włącza i wyłącza układ RO gdy max, poziom został osiągnięty (opcjonalnie)

T.D .S / T IMER

T.D .S/ TIM ER

M ANUAL FLU SH

TIM ER RESET

Zamknięcie systemu.

1. Wciśnij przycisk „Power" aby wyłączyć jednostkę.
2. Zupełnie zamknij zawór „Pressure regulator”.
3. Jeżeli jednostka musi zostać wyłączona na okres przekraczający jeden tydzień, powinny zostać użyte środki chroniące membranę. Środki
ochronne mogą być wprowadzone do systemu przy pomocy zbiornika i pompy recyrkulacyjnej.
4. Kiedy system jest ponownie załączany po długim okresie, zarówno permeat jak i koncentrat powinien być kierowany do ścieku przez 30 minut.

MONITORING SYSTEMU I ZATRZYMYWANIE ZAPISÓW.

Wszystkie istotne dane powinny być zapisywane co tydzień. Dane te są potrzebne dla określenia efektywności i przygotowania konserwacji
systemu. Konserwacja sprowadza się do czyszczenia membran, sprawdzenia warunków pracy i wymiany membran.

**Reklamacje membran nie mogą być rozpatrywane bez odpowiednich danych operacyjnych i histogramu systemu RO.
**Reklamacje membran nie mogą być rozpatrywane bez odpowiednich danych operacyjnych i histogramu systemu RO. Odpowiednia tabela
znajduje się na stronie 18 oraz stronach 43 i 44.

Szczegółowe schematy elektryczne poszczególnych systemów znajdują się na stronach 25-26.

Karta Danych Technicznych
Urządzenie do odwróconej osmozy RO

Model : ROM1800G2-1

Lista kompletności urządzenia:
- filtr z wkładem sedymentacyjnym FCPS20L 2 szt
- pompa RO 1 szt
- układ RO z panelem sterowania - 1 kpl
- przepływomierz permeatu 1 szt
- przepływomierz koncentratu - 1 szt
- konduktometr TDS - 1 szt
- wyłącznik niskiego ciśnienia wody zasilającej - 1 szt

Wydajność

-permeatu
-koncentratu
-wody zasilającej

Ciśnienie robocze
Typowy odrzut soli

Typ membrany

Obudowa membrany

Układ

Przewody wysokociśnieniowe

Pompa

Silnik

Rama (opcja)

Wymiary urządzenia
Ciężar urządzenia

Przyłącza-wody zasilającej
-permeatu
-koncentratu

Oprzyrządowanie

dla wody o stężeniu rozpuszczonych soli TDS = 2 000 mg/l
w temperaturze 25 C
- 283,8 l/h przy 50 % odzysku (konwersji)
- 283,8 l/h przy 50 % odzysku (konwersji)
- 567,6 l/h przy 50 % odzysku (konwersji)

o

13,8 do 15,0 bar (200 do 220 psi)

95 % do 98 %

rura ze stali nierdzewnej 304
połączenia wejścia wyjścia 3/8”

(1) membrana w indywidualnej obudowie

d = 3/8" z tworzywa sztucznego posiadające atesty
higieniczne dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego

Procon, typ 1504
wykonanie z brązu

Carbonator, typ STDI, moc 0,75 kW
Zasilanie: 220 V, 50 Hz

ze stali węglowej, malowana

H 130 x 67 x 48 (cm)
50 kg (z ramą)

- d = 3/8"
- d = 3/8"
- d = 3/8”

- miernik ciśnienia koncentratu
- przepływomierz permeatu
- przepływomierz koncentratu
- konduktometr TDS

TFC, cienkowarstwowa, M-T4040A (TW30-4040AQ)
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Korekta temperatury.

Temperatura dopływu [st. F] Współczynnik korekty membran typu - TFC

40
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85

0,37

0,45

0,53

0,61

0,69

0,79

0,89

1,0

1,07

1,18

Przykład: Jeżeli system (membrana TF) jest szacowany na 2000 GPD, będzie produkować (2000*0,69) lub 1,380 przy 60 DEG F.

Zalecenia i przeciwwskazania.

Zalecenia:

1.Regularnie zmieniaj wkładki filtracyjne.

2.Monitoruj system i codziennie spisuj dane.

3.O ile to jest możliwe prowadź system w sposób ciągły.

4.Dopasuj system powrotny do zalecanej wartości.

Przeciwwskazania:

1.Dopuszczenie chloru w wodzie doprowadzającej.

2.Wyłączać system na przedłużające się okresy.

3.Kompletnie zamykać zawór “Pressure Regulator”.

4.Pracować na systemie przy niewystarczającym dopływie.

°C

100%
Wydajność

100

5 C° 10°C 15°C 20°C 25°C

Wydajnośc membrany -
permearu w zależności od temperatury

50

Karta Danych Technicznych
Urządzenie do odwróconej osmozy RO

Model : ROS1000G2-1

Lista kompletności urządzenia:
- filtr z wkładem sedymentacyjnym FCPS20L - 2 szt
- pompa RO - 1 szt
- układ RO z panelem sterowania - 1 kpl
- przepływomierz permeatu - 1 szt
- konduktometr TDS - 1 szt
- wyłącznik niskiego ciśnienia wody zasilającej - 1 szt

Wydajność

-permeatu
-koncentratu
-wody zasilającej

Ciśnienie robocze
Typowy odrzut soli

Typ membrany

Obudowa membrany

Układ

Przewody wysokociśnieniowe

Pompa

Silnik

Rama (opcja)

Wymiary urządzenia
Ciężar urządzenia

Przyłącza-wody zasilającej
-permeatu
-koncentratu

Oprzyrządowanie

Dla wody o stężeniu rozpuszczonych soli TDS=2 000 mg/l
w temperaturze 25 C
- 157,7 l/h przy 50 % odzysku (konwersji)
- 157,7 l/h przy 50 % odzysku (konwersji)
- 315,4 l/h przy 50 % odzysku (konwersji)

o

13,8 do 15,0 bar ( 200 do 220 psi )

95 % do 98 %
TFC cienkowarstwowa,

rura ze stali nierdzewnej 304
połączenia wejścia wyjścia 3/8”

(1) membrana w indywidualnej obudowie

d = 3/8" z tworzywa sztucznego, posiadające atesty
higieniczne dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego

Procon, typ1504
wykonanie z brązu

Carbonator, typ STDI, moc 0,75 kW
Zasilanie: 220 V, 50 Hz

ze stali węglowej, malowana
H 95 x 49 x 38 (cm)

- d = 3/8"
- d = 3/8"
- d = 3/8

32 kg (z ramą)

- miernik ciśnienia koncentratu
- przepływomierz permeatu
- konduktometr TDS

M-T4040A (TW30-4040AQ)
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Problemy.

Problem Przyczyna Sposób korekty

Instalacja RO nie produkuje
wystarczającej ilości wody

Instalacja RO produkuje
za dużo wody

TDS w produkowanej
wodzie za wysokie

Pompa RO nie zatrzymuje s ię

Pompa RO pracuje ale
nie produkuje wody

1.Temperatura wody jest za niska
2. Za niskie ciśnienie wody zasilającej
3. Membrana RO jest uszkodzona
4. Za niskie ciśnienie wody z pompy RO
5. Podniesione ciśnienie wyprodukowanej wody
6. Stężenie TDS w wodzie zasilającej za wysokie

1. Uszczelka o-ring obejścia w obudowie membrany
2. Membrana uszkodzona przez chlor
3. Temperatura wody podniesiona
4. Odwrócony przepływ, spowodowany przebic iem
membrany

1. O-ring obejścia w obudowie membrany
2. Membrana uszkodzona przez chlor
3. Membrana uszkodzona
4. Odwrócony przepływ, spowodowany przebic iem
membrany

5.Wysokie TDS w wodzie zasilającej

1. Za niskie ciśnienie wody do instalacji
2. Za bardzo otwarty zawór odrzutu instalacji RO
3. Świeci się lampa wysokiego ciśnienia

1. Instrumenty pomiarowe nie wskazują prawidłowo
2. Zablokowany przewód produkowanej wody
3. Zawór elektromagnetyczny zrzutu popłuczyn
nie zamknięty

1. Sprawdź temperaturę
2. Sprawdź fil try wstępne, wymień wkłady
3. Oczyść membrany, jeśli trzeba wymień
4. Podnieś ciśnienie poprzez regulację zaworem
odrzutu

5. Sprawdź orurowanie i zawory
6. Pojawia się naturalnie ponieważ jest oparta na
parametrach wody zasilającej

1. Wyjmij membranę, sprawdź uszczelki o-ring
aby być pewnym że uszczelniają właśc iwie;
konieczna wymiana

2. Wymień membranę
3. Sprawdź temperaturę.
4. Wymień i sprawdź zawór na przewodzie
produktu

1. Jak wyżej
2. Wymień membranę
3. Membranę oczyść lub wymień
4. Jak wyżej
5. Nie może być wyregulowana

1. Sprawdź fil try wstępne;
wymień na nowe

2. Wyreguluj zawór odrzutu
3. Wyreguluj zawór odrzutu

1. Wykalibruj lub wymień
2. Sprawdź i popraw
3. Sprawdź przepływ przez zawór

Wskazówki utrzymywania systemu

Praca i utrzymanie.

Kiedy procedury przygotowania do pracy są zakończone i twój układ pracuje, to funkcjonuje automatycznie. Innymi słowy, układ włączy się
i wyłączy, zależnie od poziomu wody w zbiorniku magazynowym wody. Jeśli układ RO nie będzie4 używany przez 72 godziny lub więcej,
membrany należy
przechowywać w 0,2 % roztworze wody utlenionej.

Sprawdzaj układ RO codziennie i wprowadzaj parametry pracy do książki rejestrującej przebieg pracy. Obsługujący powinien obserwować
tendencjei dokonywać stosownych korekt, czy ciśnienie podnosi spadającą wydajność, lub czy jakość wody zaczyna się pogarszać. Korzystaj
z wskazówek dotyczących zakłóceń pracy przy podejmowaniu działań korygujących.

Karta Danych Technicznych
Urządzenie do odwróconej osmozy RO

Model : ROS800G2-1

Lista kompletności urządzenia:
- filtr z wkładem sedymentacyjnym FCPS20L - 2 szt
- pompa RO 1 szt
- układ RO z panelem sterowania - 1 kpl
- przepływomierz permeatu - 1 szt
- konduktometr TDS - 1 szt
-wyłącznik niskiego ciśnienia wody zasilającej - 1 szt

Wydajność

-permeatu
-koncentratu
-wody zasilającej

Ciśnienie robocze
Typowy odrzut soli

Typ membrany

Obudowa membrany

Układ

Przewody wysokociśnieniowe

Pompa

Silnik

Rama (opcja)

Wymiary urządzenia
Ciężar urządzenia

Przyłącza-wody zasilającej
-permeatu
-koncentratu

Oprzyrządowanie

dla wody o stężeniu rozpuszczonych soli TDS = 2 000 mg/l
w temperaturze 25 C
- 126 l/h przy 50 % odzysku (konwersji)
- 126 l/h przy 50 % odzysku (konwersji)
- 252 l/h przy 50 % odzysku (konwersji)

o

13,8 do 15,0 bar (200 do 220 psi)

95 % do 98 %
TFC, cienkowarstwowa,

rura ze stali nierdzewnej 304
połączenia wejścia wyjścia 3/8”

(1) membrana w indywidualnej obudowie

d = 3/8" z tworzywa sztucznego, posiadające atesty
higieniczne dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego

Procon, typ CO1504
wykonanie z brązu

Carbonator, typ STDI moc 0,5 kW
Zasilanie: 220 V, 50 Hz

ze stali węglowej, malowana

H 95 x 49 x 38 (cm)
32 kg

- d = 3/8"
- d = 3/8"
- d = 3/8”

- miernik ciśnienia koncentratu
- przepływomierz permeatu
- konduktometr TDS

M-T4040A (TW30-4040AQ)
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Obserwuj ciśnienie na wstępnym filtrze. Pamiętaj aby wymienić węgiel aktywny w filtrze wstępnym co 3 miesiące. Sprawdzaj uszczelnienia
pompy co 3 miesiące. Uwaga: zaleca się wymianę „cartridge"- y w filtrze wstępnym kiedy różnica ciśnienia wody zasilającej zwiększy się
dwukrotnie w stosunku do ciśnienia początkowego.

Ciśnieniomierz (opcja)
Aby lepiej określić kiedy jest to konieczne, należy zainstalować ciśnieniomierz na przewodzie wody zasilającej układ.

KIEDYWYMIENIAĆ WKŁADY FILTRACYJNE?
Wkładki filtracyjne powinny być wymieniane regularnie aby można było osiągnąć odpowiedni przepływ i ciśnienie w pompie. Jeżeli ciśnienie
spada wzdłuż wkładki filtracyjnej (wykryte przez zmianę na skali ciśnienia wejściowego o 10 psi to wtedy wkładki filtracyjne powinny zostać
wymienione.

)

KIEDY CZYŚCIĆ MEMBRANY?
Podczas normalnej pracy membrany przy odwróconej osmozie mogą zostać zapchane przez związki mineralne, materiały biologiczne i brud.
Odkładają się one podczas operacji powodując straty wody na wyjściu lub utratę możliwości usuwania soli lub obydwu. Elementy powinny
zostać oczyszczone zawsze w przypadku gdy strumień wyjściowy obniży się o 10% w stosunku do wejściowego strumienia (stosunek
przepływów ustanowiony podczas pierwszych 24-48 godzin) lub kiedy zawartość soli w produkcie zauważalnie wzrośnie.

WARTOZANOTOWAĆ!

Stosunek przepływu wody na wyjściu spadnie jeśli temperatura wody zasilającej obniży się. To jest normalne i nie wskazuje na zapchanie
membrany. Wadliwe działanie kontroli ciśnienia i pompy może spowodować spadek ciśnienia dostarczonej wody, przepływie wody zasilającej
lub wyjściu wody będącej produktem, lub też wzrost zawartości soli w produkcie. Jeśli takie regulacje są wymagane, ta część może nie
wymagać czyszczenia.

Regulacja zaworu niskiego ciśnienia

WYMAGANE NARZĘDZIA:

śrubokręt płaski
śrubokręt krzyżakowy

UWAGA: Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem.

Wyłącz jednostkę RO i odłącz zasilanie prądem elektrycznym przed
zdjęciem pokryw na przełączniki ciśnienia.

Regulacjawyłącznika ciśnieniowego:

- zauważ że są dwa pokrętła na wierzchu każdego wyłącznika ciśnieniowego.
Te pokrętła są używane do regulacji wyłącznika ciśnieniowego.
Pokrętło prawe (patrząc na wyłącznik) daje ustawioną fabrycznie wartość
ciśnienia 20 psi (1,4 bar).To jest minimalne ciśnienie potrzebne przy pierwszym
uruchomieniu instalacji

- wyłącznik może być regulowany przez pokręcanie pokrętła i ustawiona nowa
wartość ciśnienia będzie pokazana na ciśnieniomierzu (ciśnieniomierz jest
wykalibrowany w barach)

- pokrętło lewe (patrząc na wyłącznik) jest ustawione na 14 psi (1 bar). Jest to
spadek ciśnienia
powodujący wyłączenie instalacji. Pokrętło to może także być regulowane i nowo
ustawione ciśnienie będzie pokazane na ciśnieniomierzu.

Przy ustawieniach fabrycznych instalacja włączy się kiedy ciśnienie dopływającej wody
wynosi 20 psi lub więcej, i wyłącza system gdy ciśnienie spada o 6 psi poniżej 20 psi (lub 14 psi).

-
-

Karta Danych Technicznych
Urządzenie do odwróconej osmozy RO

Model : ROS600G2-1

Lista kompletności urządzenia:
- filtr z wkładem sedymentacyjnym FCPS20L - 2 szt
- pompa RO - 1 szt
- układ RO z panelem sterowania - 1 kpl
- przepływomierz permeatu - 1 szt
- konduktometr TDS - 1 szt
- wyłącznik niskiego ciśnienia wody zasilającej - 1 szt

Wydajność

-permeatu
-koncentratu
-wody zasilającej

Ciśnienie robocze
Typowy odrzut soli

Typ membrany

Obudowa membrany

Układ

Przewody wysokociśnieniowe

Pompa

Silnik

Rama (opcja)

Wymiary urządzenia
Ciężar urządzenia

Przyłącza-wody zasilającej
-permeatu
-koncentratu

Oprzyrządowanie

dla wody o stężeniu rozpuszczonych soli TDS = 2 000mg/l
w temperaturze 25 C
- 94,6 l/h przy 50 % odzysku (konwersji)
- 94,6 l/h przy 50 % odzysku (konwersji)
-189,2 l/h przy 50 % odzysku (konwersji)

o

13,8 do15,0 bar (200 do 220 psi)

95 % do 98%
TFC, cienkowarstwowa,

rura ze stali nierdzewnej 304
połączenia wejścia wyjścia 3/8”

(2) membrany w indywidualnej obudowie

d = 3/8" z tworzywa sztucznego posiadające atesty
higieniczne dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego

Procon, typ CO1504
wykonanie z brązu

Carbonator, typ STDI , moc 0,5 kW
zasilanie: 220 V, 50 Hz

ze stali węglowej, malowana

H 95 x 49 x 38 (cm)
30 kg (z ramą)

- d = 3/8"
- d = 3/8"
- d = 3/8”

- miernik ciśnienia koncentratu
- przepływomierz permeatu
- konduktometr TDS

M-T2521A(TW30-2521AQ)
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Parametry techniczne wkładów

Typ Wysokość Filtracja Temp. pracy Przepływ Żywotność*
FCPS1 10” 1 mik. 1 - 32 C 1200 l/h 12 000 l

FCPS5 10” 5 mik. 1 - 32 C 1200 l/h 12 000 l

FCPS20 10” 20 mik. 1 - 32 C 1200 l/h 12 000 l

FCPS50 10” 50 mik. 1 - 32 C 1200 l/h 12 000 l

FCPP5M 10” 5 mik. 1 - 82 C 1700 l/h 12 000 l

FCPP20M 10” 20 mik. 1 - 82 C 1700 l/h 12 000 l

FCPP50M 10” 50 mik. 1 - 82 C 1700 l/h 12 000 l

FCCEL20M 10” 20 mik. 1 - 32 C 1500 l/h do 5 cykli

*W zależności od poziomu zużycia wody oraz stopnia jej zanieczyszczenia.

Wymiana wkładów filtracyjnych

PROCEDURA:

1.Wyłącz jednostkę.
2.Zamknij zawór wstępny.
3.Rozkręć obudowę filtra (odwrotnie do kierunku wskazówek zegara).
4.Wymień wkładkę filtracyjną.
5.Przed zdjęciem obudowy, ubezpiecz się, że plomba jest umieszczona w rowku obudowy.
6.Złóż obudowę (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).

Zalecane wkłady w zależności od jakości wody:

Do korpusów typu FHPR-L polecamy całą gamę wkładów mechanicznych - jednorazowych jak i wielokrotnego użytku zatrzymujących
zanieczyszczenia ta- kie jak: piasek, muł, rdzę, itp o grubości powyżej 1, 5, 20 i 50 mikronów.
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu korpus-wkład należy stosować wyłącznie oryginalne wkłady filtracyjneAquafilter .®

Montaż:

Filtr montowany jest na rurze, za zaworem odcinającym, zgodnie z kierunkiem przepływu wody ( oznaczenia na głowicy IN wejście, OUT
wyjście). Korpus instaluje się na rurze za pomocą złączek, które należy wkręcić w gwintowane otwory głowicy. Do połączeń nie stosować
złączek z metalowymi gwintami stożkowymi. Korpusy można łączyć szeregowo za pomocą specjalnej złączki (FXCG12, FXCG34 lub FXCG1).
Pojedynczy korpus jak i zestawy należy podwiesić na płytce montażowej FXBR1P.W głowicy korpusu znajdują się cztery otwory, w które
należy wkręcić śruby mocujące płytkę. Do uszczelniania połączeń należy stosować wyłącznie taśmę teflonową.

Rys. Montaż narurowy pojedynczego filtra na przewodzie
doprowadzającym.

Rys. Głowica korpusu-widokzgóry

kierunek przepływu
wody

Karta Danych Technicznych
Urządzenie do odwróconej osmozy RO

Model : ROS300G2-1

Lista kompletności urządzenia:
- filtr z wkładem sedymentacyjnym FCPS20L - 2 szt
- pompa RO - 1 szt
- układ RO z panelem sterowania - 1 kpl
- przepływomierz permeatu - 1 szt
- konduktometr TDS - 1 szt
- wyłącznik niskiego ciśnienia wody zasilającej - 1 szt

Wydajność

-permeatu
-koncentratu
-wody zasilającej

Ciśnienie robocze
Typowy odrzut soli

Typ membrany

Obudowa membrany

Układ

Przewody wysokociśnieniowe

Pompa

Silnik

Rama (opcja)

Wymiary urządzenia
Ciężar urządzenia

Przyłącza-wody zasilającej
-permeatu
-koncentratu

Oprzyrządowanie
- miernik ciśnienia koncentratu
- przepływomierz permeatu
- konduktometr TDS

-d = 3/8"
-d = 3/8"
-d = 3/8”

30 kg (z ramą)
H 95 x 49 x 38 (cm)

ze stali węglowej, malowana

Carbonator, typ STDI , moc 0,5 kW
zasilanie: 220 V, 50 Hz

Prokon, typ CO 1504
wykonanie z brązu

d = 3/8" z tworzywa sztucznego, posiadające atesty
higieniczne dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego

(1) membrana w indywidualnej obudowie

rura ze stali nierdzewnej 304
połączenia wejścia-wyjścia 3/8”

TFC cienkowarstwowa,
95 % do 98 %

13,8 do 15,0 bar (200 do 220 psi)

dla wody o stężeniu rozpuszczonych soli TDS=2 000mg/l
w temp 25 C
- 47,3 l/h przy 50 % odzysku (konwersji)
- 47,3 l/h przy 50 % odzysku (konwersji)
- 94,6 l/h przy 50 % odzysku (konwersji

o

M-T2521A (TW30-2521AQ)
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* Dotyczy serii PR
**UWAGA! Wkręcanie metalowych rur bezpośrednio w głowicę filtra bez mosiężnych gwintów, może grozić zniszczeniem
gwintówlub pęknięciemgłowicy.
*** Niemawkomplecie.

Dane techniczne modelu FHPR-L

Średnica przyłącza 3/4” gw
Wymiary (wys. x śred.) 55 x 12,4
Temperatura pracy 2 - 32
Maksymalne ciśnienie pracy 8,6

[cal]
[cm]

[ C]
[bar]

Wymianawkładu:

Przed przystąpieniem dowymiany wkładu należy zamknąć dopływ wodydo filtra. Jeśli korpusposiada odpowietrznik, należy go przycisnąć w celu
zlikwidowania ciśnieniaw kloszu, co ułatwi jego odkręcenie. Podczas tej czynności spód odpowietrznikawydostanie się niewielka ilośćwody (ok. 5-
10ml). Klosz korpusu odkręcasię za pomocą klucza (FXWR1 lubFXWRHOTdlamodelu FHHOT). Powłożeniunowegowkładu zgodnie z instrukcja
do niego dołączona, gumowauszczelkę filtra trzeba posmarować maścią sylikonowa lub wazelina i umocować jawwewnętrznej krawędzi korpusu
filtra,upewniając się czy jest równo ułożona.Klosz korpusu znowym wkłademnależywkręcić w głowicę ażdo lekkiego oporu, a następnie dokrecić
wykonując1/8obrotu.

Procedura czyszczenia membrany

W wodzie używanej do czyszczenia nie może być chloru !

Okresowe czyszczenie membran może poprawić wydajność instalacji. W normalnych warunkach osady mineralny, mikroorganizmy, cząstki
koloidalne, ślady substancji organicznych mogą uszkodzić membrany.

Czyszczenie chemiczne jest groźne i może zaszkodzić lub zniszczyć. Przeczytaj i postępuj zgodnie z wszystkimi zaleceniami dotyczącymi
bezpieczeństwa. Użytkownik odpowiada za postępowanie zgodne z krajowymi i lokalnymi przepisami które maja tu zastosowanie.

Używaj roztworu kwasu czyszczącego do usuwania soli nieorganicznych takich jak CaCO ,
CaSO , BaSO i tlenków metali takich jak żelazo z membran RO. Nie używaj kwasu siarkowego ponieważ może spowodować zanieczyszczenie
membran.

Zalecany roztwór
czyszczące do czyszczenia środkami nieorganicznymi składają się z:
· 0,2 % roztwór kwasu solnego (HCl)
· 0,5 % roztwór kwasu fosforowego (H PO )

Czyszczenie membrany.

Ostrzeżenie.

Czyszczenie środkami nieorganicznymi.

3

4 4

3 4

Rys. Części składowemodelu FHPR-L

odpowietrznik*
głowica

uszczelka

korpus

odbiornikciepła
Schemat ideowy systemu RO dla kotłowni
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SYSTEM CZYSZCZĄCY

CZYSZCZENIE KWAŚNE

Połącz zbiornik czyszczący i system pompujący z systememmembran. Może okazać się konieczne przeczyszczenie rury (zobacz poniżej
wymagania przepływu). Ciśnienie pomp nie może przekroczyć 60 psi. Linie permeatu i koncentratu muszą wrócić do zbiornika czyszczącego.
Dołącz filtr 10 mikronów w linii powrotnej koncentratu do zbiornika.

1. Przygotowanie roztworu:
Powoli dodawaj roztwór kwaśny (AM-44 dla CA i AM-11 dla TFC) do zbiornika czyszczącego aby otrzymać pH wody między 2 a 3. Dobrze
wymieszaj.
UWAGA: Mieszaj ostrożnie i noś ubranie ochronne.

2.Procedura:
a) aby uzyskać najlepsze wyniki roztwór czyszczący powinien mieć temperaturę między 100F a 110F
UWAGA: Nie pozwól, aby temperatura roztworu czyszczącego przekroczyła temperaturę 120F lub aby przepływ przekroczył 4 GPM dla
części 2,5" lub 12 GPM dla części 4". Ponownie recyrkuluj roztwór

b) uruchom system czyszczący i recyrkulację roztworu czyszczącego przez części membrany. Pracuj w tym systemie przy ciśnieniu 50 psi
przez
10 minut. Podczas pierwszych 10 minut cyklu czyszczenia stosunek przepływów powinien być utrzymywany na poziomie mniejszym niż
1 GPM dla części 2,5" i mniejszym niż 3 GPM dla części 4". Umożliwia to obruszenie zanieczyszczeń. Stosunek przepływu powinien wtedy
wzrosnąć do 3 GPM dla elementów 2,5" i 9 GPM dla elementów 4". W ciągu 20 minut w tych warunkach system zostanie oczyszczony

c) nie pozwól na wyschnięcie zbiornika. Jeśli to konieczne dodaj więcej wody i roztworu czyszczącego
d) zrzuć roztwór czyszczący do ścieku, rozcieńczając w dużej ilości wody. Następnie dobrze wypłukuj zbiornik
e) Napełnij zbiornik czystą wodą i spłukuj system do ścieku przez 10-15 minut. Jeśli to konieczne dodaj czystej wody. Płucz system do czasu,
aż pH będzie prawie takie samo jak w czystej wodzie.

Wskazówki dotyczące czyszczenia membran.

Aby przygotować czyszczenie instalacji postępuj zgodnie z tymi zaleceniami:

1.Zanotuj objętość i TDS wyprodukowanego „permeate"-u przy normalnym ustawieniu ciśnienia roboczego
2.Przygotuj ok. 15 galonów (ok. 56,8ltr) nieorganicznego roztworu czyszczącego(o pH =2) w zbiorniku z polipropylenu lub GRP ze zdejmowaną
pokrywą. Używaj wody z RO do przygotowywania jeśli to możliwe.
3.Połącz wężem zbiornik roztworu czyszczącego do króćca wlotowego filtra wstępnego instalacji RO. Upewnij się że króciec ssawny pompy
jest zatopiony lub że zbiornik jest usytuowany powyżej pompy.
4. Połącz przewody „permeate"-u i odwodnienia ze zbiornikiem roztworu w taki sposób aby umożliwić cyrkulację roztworu czyszczącego
podczas czyszczenia.

5. Włącz pompę instalacji RO. Wyreguluj zawór regulacyjny koncentratu (ogranicznik wypływu koncentratu do ścieków) aż ciśnienie
koncentratu osiągnie ciśnienie 50 psi (3,5 bar). Pracuj pompą przez ok. 30minut.

6. Wyłącz instalację i powtórnie przyłącz przewód wody zasilającej.
7. Włącz instalację i przepłucz ją przez 15 minut przy ciśnieniu 50 psi (3,5bar). Zrzuć do kanalizacji cały wyprodukowany „permeate"
i koncentrat

8. Wyreguluj instalację do normalnego ciśnienia pracy i zanotuj objętość i stężenie TDS „permeate"-u po czyszczeniu kwasem tak aby
zapewnić niezakłóconą pracę instalacji.

9. Powtórz tą procedurę przy czyszczeniu roztworem czyszczącym organicznym ( przy pH =11 do12).
10. Powtórnie wyreguluj ciśnienie koncentratu do normalnego ciśnienia pracy. Po zakończeniu procedur czyszczenia, sprawdź objętość

i stężenie TDS „permeate" - u tak aby określić efektywność procesu oczyszczania membran.

Jeśli to możliwe użyj permeatu z systemu RO. O tym czy system wymaga czyszczenia kwaśnego, czy też alkalicznego będzie zależało od
typu zanieczyszczenia.Zalecamy użycie kwaśnego czyszczenia na początku nawet, gdy pożądane jest czyszczenie alkaliczne. Jeżeli system
wymaga regeneracji kwaśnej, wtedy nie jest konieczne użycie czyszczenia alkalicznego.

· 0,2 % roztwór kwasu amidosulfonowego
· 1,0 % roztwór podsiarczynu sodowego

Użyj roztworu czyszczącego alkalicznego do usuwania krzemionki, cienkiej warstwy biologicznej, i związków organicznych z membran.
Akceptowalne roztwory czyszczące do czyszczenia membran środkami organicznymi składają się z:
· 0,1 % roztworu wodorotlenku sodowego (NaOH)
· 0,1 % roztworu wodorotlenku sodowego (NaOH) i 0,1 % soli tetra sodowej etyleno diaminy kwasu tetra acetylowego (NaEDTA)
· 0,1 % roztworu wodorotlenku sodowego i 0,05 % soli sodowej siarczanu dodecylu NaDDS
· 1,0 % roztworu trójfosforanu sodu (STP), 1,0 % fosforanu trójsodowego (TSP) i 1,0% NaEDTA
pH powyższych roztworów powinno być ok. 12 a temperatura niższa niż 86 F (30 C).

Czyszczenie środkami organicznymi.

o o

Schemat ideowy oczyszczania wód kwaśnych

elektrodapH

mieszadełko

0,5m

1m

0,5m

1m

0,5m
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CZYSZCZENIE ALKALICZNE I DETERGENTAMI (PRZY ZANIECZYSZCZENIACH ORGANICZNYCH)

Użyj 50% sody kaustycznej i 50 % sody metabisulfonowej (w procentach wagowych)

1. Przygotowanie roztworu:
Powoli dodaj alkalia (AM33 dla CA lubAM-22 dla TFC) do wody aby doprowadzić do pH 8 dla elementów CA i 11 dla TFC. Mieszaj
w sposób ciągły do rozpuszczenia.
UWAGA: Mieszaj ostrożnie. Noś maskę na twarz i gumowe rękawice. Roztwór alkaliczny może spowodować groźne uszkodzenie oczu.

2. Procedura:
Taka sama jak w przypadku czyszczenia kwaśnego.

Ochrona przed zamarzaniem i podczas składowania

Aby zapobiec rozwojowi bakterii i utrzymać przepływ zaleca się, aby membrany podczas przestoju w produkcji wody powyżej 1 tygodnia
były zanurzone w 20% roztworze (wagowo) gliceryny i 1% (wagowym) roztworze wodorosiarczyn sodowy.

Dodaj około 1 uncji pirosiarczyn sodowy na galon wody. Dodaj też około 1,5 lbs gliceryny na galon.

Dobrze wymieszaj roztwór. Zamaczaj części w tym roztworze przez 1 godzinę. Wysusz i spakuj je do transportu.

Aby przechowywać części w systemie membran postępuj zgodnie z procedurą.

1.Dobrze wysusz system.

2.Podłącz wejście wody zasilającej z jakimś zbiornikiem z 30 galonami roztworu.

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU

Przechowywanie części:

Przechowywanie systemu RO:

3.Poczekaj do czasu opróżnienia zbiornika.

4.Przechowuj system do czasu, aż będzie gotów do ponownego użytku.

5.Aby zwrócić do serwisu, skieruj permeat przez 30 minut do ścieku.

UWAGA: Ze wszystkimi chemikaliami postępuj bardzo ostrożnie. Noś odzież ochronną i ochronę na oczy.

Dezynfekcja i sterylizacja elementów odwróconej osmozy

Dezynfekcja.

Woda utleniona lub renalina może być użyta do dezynfekcji. Procedury są identyczne do procedur oczyszczania membran RO opisanych
powyżej z następującymi wyłączeniami:
1. Usuń osady z membran i innych części instalacji za pomocą alkalicznego roztworu czyszczącego przed dezynfekcją.

2. Oczyść instalację RO za pomocą kwasowego roztworu czyszczącego aby usunąć żelazo z membran. (Żelazo oraz inne metale ciężkie
katalizują degradację membran w obecności nadtlenków). Przepłucz instalację wodą po czyszczeniu kwasem.

3. Należy cyrkulować roztwór wodny (RO) 0,2 %do 0,25 % wody utlenionej lub renaliny przez 20 minut. Temperatura roztworu nie może
przekraczać 77 F (25 C) aby zapobiec uszkodzeniu membran. Optymalne pH = 3 do 4 skutkuje wydłużeniem życia membran.

4. Zanurzyć membrany w roztworze dezynfekującym na 2 do 12 godzin. (2 godziny są niezbędne do zabicia 90 % a 12 godzin do zabicia 99 %
bakterii obecnych na membranach).

o o

Schemat ideowy systemu
RO o wydajności150 l/h
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Jeśli środek konserwujący dla membran nie jest dostępny, przygotuj 0,5% roztwór wodorosiarczan sodowy poprzez zmieszanie 5 uncji
(142 gramów) pirosiarczan sodowy w 8 galonach czystej wody.

B. Przygotowanie systemu:
1. Wysusz dobrze system

2. Podłącz wejście wody zasilającej z jakimś 30 galonowym lub większym zbiornikiem.

C. Pracuj na systemie do czasu, aż zbiornik będzie prawie pusty.

D.Przechowuj system wypełniony roztworem ochrony biologicznej.

E. Aby zwrócić się do serwisu:

1. Płucz system przy zasilaniu przez 30 minut przy niskim ciśnieniu.

2. Oddaj do serwisu i i odrzuć wodę będącą produktem przez pierwsze 30 minut.

Doskonałym środkiem dezynfekującym dla części spiralnych jest 0,1 % roztwór wodorosiarczan sodowy Roztwór ten powstrzymuje rozwój
bakterii podczas użytkowania przy dużym przepływie i odrzucie soli w elementach. Jest to wykonywane poprzez rozpuszczenie 1 uncji
pirosiarczyn sodowy w 8 galonach wody. Części powinny być płukane przed skierowaniem do magazynowania, lub przed początkiem
długotrwałego okresu bez pracy.

Sterylizację można prowadzić używając formaldehyd. Ale reagent ten nie powinien być używany jeśli części nie pracowały co najmniej 24 godzin.
W przeciwnym razie można doprowadzić do zniszczenia membrany. Po tym inicjującym okresie membrana będzie tolerowała zwykłe stężenie
formaldehydu, używane w procesie sterylizacji.

Inne środki dezynfekcyjne i sterylizacyjne.
Hydrogen peroxide o stężeniu 10 do 1000 ppm (0,01 do 0,1%) jest skuteczny w temperaturze pokojowej. Hydrogen peroxide zniszczy jednak
membranęw temperaturze wyższej. Dla części spiralnych można użyć chloramine, chloramine-T i N-chloroisocyanurates. Ale nie są one tak
dobrymi środkami sterylizującymi. Także jeśli są one używane przy mocno zanieczyszczonym (biologicznie) systemie, okresowo rozwija się
utrata przepływu. Bakteriologiczna materia w strumieniu zasilającym odkłada się na powierzchni membrany. Jako środki dezynfekcyjne można
używać także chlorine dioxide, wolny od hypochlorite i chlorine.

i chlorine dioxide . Procedura postępowania:
odkręć obudowę filtra węglowego i wyjmij wkład, wsyp około 150-200 gram chloraminy do obudowy i zakręć obudowę do systemu
włącz system do pracy przy ciśnieniu 200 psi płucz przez około 10-15 min
po tym czasie odłącz system odkręć obudowę filtra węglowego, przepłukaj ją i włóż wkładwęglowy, wkręć obudowę z wkładem do systemu
płukaj system przez około 10-15 min, kierując zarówno permeat jak i koncentrat do ścieku

Chlor zaatakuje membrany, chociaż jego ekspozycja jest możliwa nawet do 2500 godzin do czasu, aż pojawi się utrata odrzutu soli. Atak
chloru jest najbardziej widoczny przy wysokim pH, niskim zasoleniu i wysokim stężeniu kationów (Ca, Mg). Można praktykować szok
chloracyjny, ale skróci to czas życia membrany.

Jodyna i fenolowe związki dezynfekcyjne nie mogą być użyte do dezynfekcji części spiralnych. Obydwa powodują groźną utratę przepływu.

.

Chloramina przechodząc przez membranę mogą pojawić się w permeacie
-
-
-
-

Ochrona biologiczna elementów odwróconej osmozy i modułów

Ciemność i wilgoć w wewnętrznych elementach membrany spiralnej stwarzają doskonałe warunki dla rozwoju mikroorganizmów. Podczas gdy
spiralne elementy są używane, testowane lub dokonuje się na nich okresowych operacji, wtedy najprawdopodobniej zostaną wystawione na
działanie bakterii. Podczas okresów, kiedy system nie pracuje, lub podczas co najmniej kilkudniowej przerwy w pracy elementy spiralne powinny
zostać zdezynfekowane i wysterylizowane poprzez napełnienie systemu specjalnym roztworem. Zanieczyszczenia biologiczne w częściach
i modułach, które sprawdzono na nie sterylnej wodziemogą spowodować nawet 40% utratę przepływu.

A. Przygotowanie roztworu.
Rozpuść 2 funty (1 paczka) środka konserwującego dla membran w 30 galonach czystej wody.

UWAGA: Noś okulary ochronne i pracuj wyłącznie w dobrze wietrzonym pomieszczeniu.

PROCEDURA OCHRONY BIOLOGICZNEJ:

Schemat ideowy systemu RO z rozprowadzeniem wody
w obiegu zamkniętym dla celów farmaceutycznych
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Tabela danych operacyjnych z przebiegu działania systemu RO Schemat ideowy systemu RO z rozprowadzeniem wody
w obiegu zamkniętym
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Schemat hydrauliczny systemu odwróconej osmozy model ROS300G2-1

Schemat hydrauliczny systemu odwróconej osmozy model ROS600G2-1
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Legenda:

GREEN - zielony kabel
BLUE - niebieski kabel
BLACK - czarny kabel
YELLOW - żółty kabel
RED - czerwony kabel

PRESSURE GAUGE - zawór niskiego ciśnienia
FULLTANK - pełny zbiornik
FLUSH SOLENOID VALVE - elektrozawór płukania
INUPT SOLENOID VALVE - elektrozawór na wejściu
SOLENOID SWITCH - wyłącznik

M - silnik elektryczny do pompy
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Schemat elektryczny puszki elektrycznej

Strona 26 Strona 19

Legenda:

LINE #1 - linia 1
LINE #2 - linia 2
LINE #3 - linia 3

INLET PRESSURE GAUGE - ciśnieniomierz na wejściu
LOWPRESSUREVALVE - zawór niskiego ciśnienia

INPUT SOLENOID VALVE - elektrozawór na wejściu RO PUMP - pompawysokociśnieniowa
RO OUTPUT PRESSUREGAUGE - ciśnieniomierz na wyjściu

FLOWMETER - przepływomierz

PRESSUREREGULATOR - zawór kontroli ciśnienia FLUSH VALVE - elektrozawór na wyjściu

Legenda:

LINE #1 - linia 1
LINE #2 - linia 2
LINE #3 - linia 3

INLET PRESSURE GAUGE - ciśnieniomierz na wejściu
LOWPRESSUREVALVE - zawór niskiego ciśnienia

INPUT SOLENOID VALVE - elektrozawór na wejściu RO PUMP - pompawysokociśnieniowa
RO OUTPUT PRESSUREGAUGE - ciśnieniomierz na wyjściu

FLOWMETER - przepływomierz

PRESSUREREGULATOR - zawór kontroli ciśnienia FLUSH VALVE - elektrozawór na wyjściu



Schemat hydrauliczny systemu odwróconej osmozy model ROS800G2-1

LINE #1

LINE #2

LINE #2

LINE #3

Inlet Pressure
Gauge

Low Pressure
Valve

Input Solenoid Valve

RO PUMP

IN

ROOutput Pressure
Gauge

Pressure Regulator

CONCENTRATE

See picture
below
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Schemat hydrauliczny systemu odwróconej osmozy model ROS1000G2-1
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Legenda:

GREEN - zielony kabel
BLUE - niebieski kabel
BLACK - czarny kabel
YELLOW - żółty kabel
RED - czerwony kabel

PRESSURE GAUGE - zawór niskiego ciśnienia
FULLTANK - pełny zbiornik
FLUSH SOLENOID VALVE - elektrozawór płukania
INUPT SOLENOID VALVE - elektrozawór na wejściu
SOLENOID SWITCH - wyłącznik

M - silnik elektryczny do pompy
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Schemat elektryczny systemu odwróconej osmozy modeli: ROS300G2-1, ROS600G2-1,
ROS800G2-1, ROS1000G2-1, ROM1800G2-1, ROM2000G2-1, ROM4000G2-1, ROM6000G2-1
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Schemat elektryczny puszki elektrycznej

Strona 20 Strona 25

Legenda:

LINE #1 - linia 1
LINE #2 - linia 2
LINE #3 - linia 3

INLET PRESSURE GAUGE - ciśnieniomierz na wejściu
LOWPRESSUREVALVE - zawór niskiego ciśnienia

INPUT SOLENOID VALVE - elektrozawór na wejściu RO PUMP - pompawysokociśnieniowa
RO OUTPUT PRESSUREGAUGE - ciśnieniomierz na wyjściu

FLOWMETER - przepływomierz

PRESSUREREGULATOR - zawór kontroli ciśnienia FLUSH VALVE - elektrozawór na wyjściu

Legenda:

LINE #1 - linia 1
LINE #2 - linia 2
LINE #3 - linia 3

INLET PRESSURE GAUGE - ciśnieniomierz na wejściu
LOWPRESSUREVALVE - zawór niskiego ciśnienia

INPUT SOLENOID VALVE - elektrozawór na wejściu RO PUMP - pompawysokociśnieniowa
RO OUTPUT PRESSUREGAUGE - ciśnieniomierz na wyjściu

FLOWMETER - przepływomierz

PRESSUREREGULATOR - zawór kontroli ciśnienia FLUSH VALVE - elektrozawór na wyjściu
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See picture
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Schemat hydrauliczny systemu odwróconej osmozy model ROM1800G2-1

Schemat hydrauliczny systemu odwróconej osmozy model ROM2000G2-1
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Schemat hydrauliczny systemu odwróconej osmozy model ROL12000G2-1
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Legenda:

LINE #1 - linia 1
LINE #2 - linia 2
LINE #3 - linia 3

INLET PRESSURE GAUGE - ciśnieniomierz na wejściu
LOWPRESSUREVALVE - zawór niskiego ciśnienia

INPUT SOLENOID VALVE - elektrozawór na wejściu RO PUMP - pompawysokociśnieniowa
RO OUTPUT PRESSUREGAUGE - ciśnieniomierz na wyjściu

FLOWMETER - przepływomierz

PRESSUREREGULATOR - zawór kontroli ciśnienia FLUSH VALVE - elektrozawór na wyjściu

Legenda:

LINE #1 - linia 1
LINE #2 - linia 2
LINE #3 - linia 3

INLET PRESSURE GAUGE - ciśnieniomierz na wejściu
LOWPRESSUREVALVE - zawór niskiego ciśnienia

INPUT SOLENOID VALVE - elektrozawór na wejściu RO PUMP - pompawysokociśnieniowa
RO OUTPUT PRESSUREGAUGE - ciśnieniomierz na wyjściu

FLOWMETER - przepływomierz

PRESSUREREGULATOR - zawór kontroli ciśnienia FLUSH VALVE - elektrozawór na wyjściu

Legenda:

LINE #1 - linia 1
LINE #2 - linia 2
LINE #3 - linia 3

INLET PRESSURE GAUGE - ciśnieniomierz na wejściu
LOWPRESSUREVALVE - zawór niskiego ciśnienia

INPUT SOLENOID VALVE - elektrozawór na wejściu RO PUMP - pompawysokociśnieniowa
RO OUTPUT PRESSUREGAUGE - ciśnieniomierz na wyjściu

FLOWMETER - przepływomierz

PRESSUREREGULATOR - zawór kontroli ciśnienia FLUSH VALVE - elektrozawór na wyjściu



Schemat hydrauliczny systemu odwróconej osmozy model ROM8000G2-1
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Schemat hydrauliczny systemu odwróconej osmozy model ROL10000G2-1
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Schemat hydrauliczny systemu odwróconej osmozy model ROM4000G2-1
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Schemat hydrauliczny systemu odwróconej osmozy model ROM6000G2-1
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Legenda:

LINE #1 - linia 1
LINE #2 - linia 2
LINE #3 - linia 3

INLET PRESSURE GAUGE - ciśnieniomierz na wejściu
LOWPRESSUREVALVE - zawór niskiego ciśnienia

INPUT SOLENOID VALVE - elektrozawór na wejściu RO PUMP - pompawysokociśnieniowa
RO OUTPUT PRESSUREGAUGE - ciśnieniomierz na wyjściu

FLOWMETER - przepływomierz

PRESSUREREGULATOR - zawór kontroli ciśnienia FLUSH VALVE - elektrozawór na wyjściu

Legenda:

LINE #1 - linia 1
LINE #2 - linia 2
LINE #3 - linia 3

INLET PRESSURE GAUGE - ciśnieniomierz na wejściu
LOWPRESSUREVALVE - zawór niskiego ciśnienia

INPUT SOLENOID VALVE - elektrozawór na wejściu RO PUMP - pompawysokociśnieniowa
RO OUTPUT PRESSUREGAUGE - ciśnieniomierz na wyjściu

FLOWMETER - przepływomierz

PRESSUREREGULATOR - zawór kontroli ciśnienia FLUSH VALVE - elektrozawór na wyjściu

Legenda:

LINE #1 - linia 1
LINE #2 - linia 2
LINE #3 - linia 3

INLET PRESSURE GAUGE - ciśnieniomierz na wejściu
LOWPRESSUREVALVE - zawór niskiego ciśnienia

INPUT SOLENOID VALVE - elektrozawór na wejściu RO PUMP - pompawysokociśnieniowa
RO OUTPUT PRESSUREGAUGE - ciśnieniomierz na wyjściu

FLOWMETER - przepływomierz

PRESSUREREGULATOR - zawór kontroli ciśnienia FLUSH VALVE - elektrozawór na wyjściu

Legenda:

LINE #1 - linia 1
LINE #2 - linia 2
LINE #3 - linia 3

INLET PRESSURE GAUGE - ciśnieniomierz na wejściu
LOWPRESSUREVALVE - zawór niskiego ciśnienia

INPUT SOLENOID VALVE - elektrozawór na wejściu RO PUMP - pompawysokociśnieniowa
RO OUTPUT PRESSUREGAUGE - ciśnieniomierz na wyjściu

FLOWMETER - przepływomierz

PRESSUREREGULATOR - zawór kontroli ciśnienia FLUSH VALVE - elektrozawór na wyjściu


