
Evoqua Protegra CS RO מערכת טיהור מים

 ישנו ביקוש גבוהה למים טוהרים בכמויות שונות על מנת 
לבצע מגוון רחב של עבודות במסגרת פעילות מעבדה, 

 Protegra CS ברפואה ובתעשייה. מערכות מקו הגדמים
RO מאפשרות הפקה של מים טהורים בשיטה ידידותית 

לסביבה, באמצעות אוסמוזה הפוכה ודה-יוניזציה חשמלית 
של מי הזנה. מים שטוהרו בשיטת אוסמוזה הפוכה יכולים 

לשמש בשורה ארוכה של פעולות מעבדה: לשטיפה של 
כלים, בתור מי הזנה לאוטוקלבים, בתאי אקלים ובמערכות 

בהן נעשה שימוש במים ברמת טיהור הגבוהה ביותר.

מערכות מקו הדגמים Protegra CS RO הן יעילות כלכלית 
ומשלבות בין מבנה צפיף, מרכיבים באיכות גבוהה ומערכת 

ניהול חכמה. איכות המים המופקים תלויה בדרגת הטוהר 
של מי הזנה.

המערכות תוכננו במיוחד לצורך הפקה של מים מטוהרים 
בכמויות גדולות. ערך מוליכות התסנין תלוי בתכולת מלחים 

במי הזנה (לדוגמה ערך המוליכות μS/cm 1000 של מי ברז 
 .(μS/cm 20 > לאחר מעברם דרך מערכת הטיהור יירד עד

השימוש הטיפוסי במערכת הוא בתור תחנה מרכזית של 
הכנת מים בבניין אליה מתלווה צנרת במעגל סגור.

 .RS 232 כל המערכות מצוידות בממשק העברת הנתונים
נשמח לעזור לכם בבחירת המערכת המתאימה!

שימושים טיפוסיים במערכותמספקים את הצורך במים טהורים
הכנת מי הזנה למערכות הפקת מים טהורים במיוחד  •

כימיה כללית  •
הכנת נוזל למתקני שטיפה במעבדות  •

מי הזנה לאוטוקלבים ותאי אקלים  •
הכנת תמיסות בופר  •
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