
AquaMATIC ipari RO berendezések

Az AquaMATIC ipari  RO berendezések segítségével  megbízhatóan,  kedvező áron és üzemeltetési

költséggel biztosítható kis és közepes rendszerek, folyamatos sótalan víz ellátása.

Felhasználási területek:

• élelmiszeripar, italárugyártás, gyógyszeripar, kozmetikai ipar, laboratóriumi célú és ivóvíz elő-

állítás, technológiai vízelőkészítés

• üveg  és félvezető gyártás, mikroelektronikai és optikai ipar, gépjármű alkatrészgyártás

• kazánok, gőztermelő berendezések, vízsugaras vágó berendezések tápvíz előállítása

• autómosók vízellátása, hűtő és légkondicionáló berendezések pótvíz ellátása

Típus
AF-RO

200
AF-RO

400
AF-RO

700
AF-RO
1000

AF-RO
1500

AF-RO
2000

Permeátum kihozatal [l/h]* 200 400 700 1000 1500 2000

Permeátum kihozatal [%]* 50-55 60-70 70-80 75-80 75-80 75-80

Tápvíz csatlakozás [mm] d32 d32 d32 d40 d40 d40

Permeátum csatl. [mm] d20 d20 d20 d32 d32 d32

Csatorna csatl. [mm] d32 d32 d50 d50 d50 d50

Membrán átmérő [inch] 4" 4" 4" 4" 4" 4"

Tápvíz paraméterek
nyomás > 3 bar; hőmérséklet: 10 - 30 ºC

sótartalom < 1000 mg/l; lebegőanyag tartalom SDI < 3;

Befoglaló méretek

Magasság [mm] 1728 1728 1728 1728 1603 1603

Szélesség [mm] 1100 1100 1100 1100 2540 2540

Mélység [mm] 775 775 775 775 740 740

Elektromos adatok

Elektromos csatlakozás 230 V/AC /50 Hz 400 V/AC / 50 Hz

Mechanikai védelem IP 54

Teljesítmény [kW] 0.67 1.58 2.2

Kialakítás

1. vezérlőszekrény
2. vegyszer adagolószivattyú
3. vegyszertartály
4. nyomásfokozó szivattyú
5. előszűrőegység
6. membránház
7. tápvíz csatlakozás
8. koncentrátum csatlakozás
9. permeátum csatlakozás

AquaMATIC RO 200-1000

AquaMATIC RO 1500-2000

AquaMATIC ipari RO berendezések 

Az  AQUAMATIC  ipari  RO  berendezések

három fő egységből állnak.

Az  előkezelő  egység,  az  RO  berendezés

valamint a puffertartály és a hozzá tartozó

transzfer szivattyúrendszer. 

Többféle  teljesítménnyel  és  kapacitással

és  vezérléssel  is  elérhetőek,  melyek  a

felmerülő  ügyféligényeknek  megfelelően

kombinálhatóak.

Előnyök:

• kis  fajlagos  helyigény,  külön  álló,

választható kapacitású puffer tartály

• teljesen  automatikus  működés,

folyamatos sótalan víz ellátás

• akár 80%-os vízkihozatal,  gazdaságos

üzemeltetés, alacsony TCO

• az integrált előkezelő egység biztosítja

a hosszú membrán élettartamot

• a  helyi  igényekre  szabott  rugalmas

konfiguráció

• tartós,  ipari  minőségű  alkatrészek

(USA, EU és japán gyártóktól)

• megbízható  működés,  hosszú

élettartam,  hosszú  távú  folyamatos

alkatrész,  kellékanyag  és  szerviz

ellátás, üzemeltetési tanácsadás



AquaMATIC ipari RO berendezések

Típus AF-RO
2500

AF-RO
3000

AF-RO
4000

AF-RO
5000

AF-RO
7000

AF-RO
8000

Permeátum kihozatal
[l/h]* 2500 3000 4000 5000 7000 8000

Permeátum kihozatal (%)* 75 - 80 75 - 80 75 - 80 75 - 80 75 - 80 75 - 80

Tápvíz csatlakozás d50 d63 d63 d63 d63 d63

Permeátum csatlakozás d40 d50 d50 d50 d50 d50

Koncentrátum csatlako-
zás

d63 d63 d75 d75 d90 d90

Membrán átmérő [inch] 4" 8" 8" 8" 8" 8"

Tápvíz paraméterek nyomás > 3 bar; hőmérséklet: 10 - 30 ºC
sótartalom < 1000 mg/l; lebegőanyag tartalom SDI < 3;

Befoglaló méretek

Magasság [mm] 1605 1650 1650 1650 1650 1650

Szélesség [mm] 2540 4155 4155 4155 4155 4155

Mélység [mm] 740 1240 1240 1240 1240 1240

Elektromos adatok

Elektromos csatlakozás 400 V/AC / 50 Hz

Mechanikai védelem IP 54

Teljesítmény [kW] 4 5.5

Kialakítás

AquaMATIC RO 2500-8000

  *A tápvíznyomás és a tápvíz minőségének függvénye VIR-163458

Működés:

A  berendezés  legfőbb  alkotó  eleme  a

membrán. Az előkezelt nyersvizet egy nyo-

másfokozó  szivattyú  juttatja  a  membrán-

házba, majd préseli át az ott spirál alakban

felcsévélt membrán felületén.

A membránon csak a vízmolekulák jutnak

át,  így  a  nyersvíz  kettéválik  permeátumra

(sótalan  víz),  ami  a  membránon  átjutva,

nyomását  veszítve  központi  gyűjtőcsövön

összegyűlve  szabad  kifolyással  távozik.

Valamint koncentrátumra, mely a membrán

felületén palástirányban haladó, a belépő-

höz hasonló nyomással távozó magas só-

tartalmú víz.

A keletkező koncentrátum általában a csa-

tornába ürül, míg a sótalan víz egy puffer

tartályba kerül, melyből  szivattyú segítsé-

gével jut el felhasználási helyére.

A membránon belül található szűrő rétegek

résmérete  mindössze  0,0001  mikron,  a

membránból távozó permeátum vezetőké-

pessége  0,2  °nk  (kiegészítő  megoldások-

kal  ez  tovább  csökkenthető).  A  folyamat

során  keletkező  magas  sótartalmú  kon-

centrátum egy része, a gazdaságos műkö-

dés  érdekében  visszakeverésre  kerül  a

nyersvíz ágra. 

AQUA-FILT Víz- és Uszodatechnikai Kft.
H-9400 Sopron,  Faller  Jenő utca 12.
Tel.: +36-99/510-015 +36-99/510-016
info@aqua-flt.hu   www.aqua-flt.hu

PERMEÁTUM KONCENTRÁTUM
KÖZPONTI GYŰJTŐCSŐELVÁLASZTÓRÉTEG

NYERSVÍZ
MEMBRÁN

MEMBRÁN
PERMEÁTUM GYŰJTŐ

MEMBRÁN HÉJ

1. vezérlőszekrény
2. vegyszer adagolószivattyú
3. vegyszertartály
4. nyomásfokozó szivattyú
5. előszűrőegység
6. membránház
7. tápvíz csatlakozás
8. koncentrátum csatlakozás
9. permeátum csatlakozás


