
Evoqua Protegra CS RO/EDI מערכת טיהור מים

 Protegra CS מערכות אוסמוזה הפוכה
RO/EDI פותחו לספק צורך בכמויות 

גדולות של מים מותפלים. בעזרת 
מערכות אלו מופקים מים לצרכים 

שונים בתחומים שונים. עבודת מערכת 
Protegra CS RO בצמד עם תא דה-
יוניזציה חשמלית גורמת לשיפור ניכר 

באיכות המים.
המבנה הצפיף, האיכות הגבוהה של 

מרכיבים ומערכת ניהול החכמה מונחים 
ביסודה של הכדאיות הכלכלית של 

המכשיר. הסממן של מערכות תעשייה 
אלו הוא האיכות הבלתי משתנה של מים 

מטוהרים.
מוליכות חשמלית של מים המופקים 

על יד מערכות חד-שלביות עומדת 
על < μS/cm 0.1, ואילו עם מערכות 

 .μS/cm 0.07 > דו-שלביות ערכה הוא
תכולת פחם אורגני כללי היא < 30 

חלקיקים למיליארד.

מים באיכות גבוהה ללא שימוש 
בכימיקלים

שימושים טיפוסיים במערכות
הכנת מי הזנה למערכות הפקת מים   •

טהורים במיוחד
כימיה כללית  •

הכנת נוזל למתקני שטיפה במעבדות  •
מי הזנה לאוטוקלבים  •
מי הזנה לתאי אקלים  •
הכנת תמיסות בופר  •

פוטומטריה  •
ספקטרופוטומטריה  •

בדיקות כימיות כלליות  •
אלקטרופורזה של חלבונים  •

הכנת מצעי מזון מיקרוביולוגיים  •
אלקטרופורזה  •

ירידה בכמות החיידקים במים הנתונים 
תחת עיבוד מושגת בזכות מניעה 
של התרבותם ותפוצתם. מערכת 
זו היא אחת החסכוניות והיעילות 

בשוק. ההוצאות הנמוכות של תחזוקה 
ושירות בהחלט מעניקות לה יתרון מול 

המתחרים.

לדרישת הלקוח ניתן לאבזר מערכות אלו 
בציוד נוסף אופציונלי כגון מיכלים בגדלים 

שונים ומערכות הוספת לחץ.
 Protegra CS® הציוד מקו הדגמים

הנו מרכיב עיקרי במערכות טיהור 
מים מרכזויות בתוך בניינים. כל 

המערכות מצוידות בממשק העברת 
הנתונים RS 232. כמו כן זמינים 

מודולים של דה-גזציה על מנת להפחית 
תכולת CO2 במי הזנה. מודולים אלו 

מבטיחים התאמה של מי הזנה לדרישות 
טכניות ומאפשרים מניעה של בלאי מהיר 

.EDI של תא הדה-יוניזציה חשמלית

תחומי שימוש

מיקרוביולוגיה  •
אלקטרוניקה  •

אופטיקה  •
מוליכים למחצה  •

רוקחות  •
כימיה  •

בדיקות קליניות  •
תחנות כוח  •
ייצור זכוכית  •

ציפוי אלקטרוליטי  •
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