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Geno−Break
çàõèùàº âiä ëåãiîíåë
Ñèñòåìè çíåçàðàæåííÿ
âîäîïðîâiäíî¿ âîäè çàéìàþòü
îäíå ç íàéâàæëèâiøèõ ìiñöü ó
òåõíîëîãi÷íèõ ëiíiÿõ
âîäîî÷èùåííÿ òà âîäîïiäãîòîâêè,
îñêiëüêè âîäà ïîâèííà áóòè
ãàðàíòîâàíî ñòåðèëüíîþ
ïðàêòè÷íî äëÿ áóäü−ÿêî¿ ñôåðè
çàñòîñóâàííÿ. Êîìïàíiÿ
Gruenbeck («Ãðþíáåê»)
ïðåäñòàâëÿº íà ðèíêó
Óêðà¿íè âåñü ñïåêòð ñèñòåì
äëÿ äåçiíôåêöi¿ âîäè, ùî
âèïóñêàþòüñÿ ñåðiéíî àáî æ
ñïåöiàëüíî ðîçðîáëÿþòüñÿ
ïðîåêòíèì áþðî Gruenbeck.
Ó öié ñòàòòi áóäå ðîçãëÿíóòà
ñèñòåìà, ùî ñåðiéíî
âèïóñêàºòüñÿ, îñîáëèâiñòþ ÿêî¿
º ¿¿ ñïåöiàëiçàöiÿ íà ãàðàíòîâàíié
äåçiíôåêöi¿ âîäè, ó ÿêié ìîæóòü
áóòè ïðèñóòíi ëåãiîíåëè

Техн¥чн¥ дан¥

GENO®-BREAK-System
1-УФ-лампа*

П¥дключення
Приєднання до трубопроводу
М¥н¥мальний розм¥р канал¥зац¥ї
Електричне п¥дключення
[В]/[Гц]
Споживана потужн¥сть
[Вт]
Клас захисту
Витратн¥ характеристики
Ном¥нальний тиск (PN)
[бар]
Максимальна витрата
[м3/ч]
Втрати тиску при макс. витрат¥
[бар]
Розм¥ри та маса
А Загальна висота
[мм]
В Глибина
[мм]
С Ширина
[мм]
Маса без води
[кг]
Внутр¥шн¥й об’єм
[л]
Навколишнє середовище
Температура води на вход¥
[OC]
Температура пов¥тря (макс.)
[OC]
В¥дносна волог¥сть пов¥тря (макс.)
[%]
Робоч¥ вузли
Нап¥рна труба
Матер¥ал
Кварцова труба
К¥льк¥сть
УФ-лампа
К¥льк¥сть
Тип
Макс. строк служби, год
УФ-датчик
Вим¥рювальний тубус
Ультразвуковий вузол Макс. мощность [Вт]
Макс. строк служби, год
Шафа керування
В x Ш x Г [мм]
Керування GENO-UV-tronic
Індикац¥я
Входи

Виходи

І

56

DN 40
DN 50
230/50
750

900
IP 43
8
8
0,3
1705
570
2750
210
25
70
35
70
W 1.4404

1
1
200

3
3
120
9000
виб¥рков¥сть > 90 % при 254 нм
зг¥дно з W 294
500
9000
600x600x210

Текст (40-позиц¥й), ¥ндикац¥я неисправностей
Дистанц¥йне керування, УФ-датчик, контроль
стану лампи, датчик температури, датчик
протоку, контроль ультразвуку
Зовн¥шня сигнал¥зац¥я, запоб¥жний пристр¥й

*Êiëüêiñòü ÓÔ−ëàìï çàëåæèòü âiä ÿêîñòi âîäè i ïîòðiáíî¿ âèòðàòè. Êiëüêiñòü âèçíà÷àºòüñÿ çà çàïèòîì.

Принцип дiї системи
снують бактер¥ї групи лег¥онел, як¥ можуть
заразити людину. Вони викликають захворювання на лег¥онельоз, або «хворобу
лег¥онер¥в», що є важким легеневим захворюванням ¥ може призвести до летального
насл¥дку. Водопров¥дн¥ станц¥ї постачають
нам чисту питну воду, однак науков¥
досл¥дження показали, що в гаряч¥й вод¥ може зб¥льшуватися к¥льк¥сть вищезгаданих бактер¥й, як¥ можуть заразити людину при користуванн¥ гарячою водою (наприклад, душем). Це особливо актуально для систем великої протяжност¥. Оск¥льки лег¥онели перебувають у вод¥ не т¥льки у в¥льному стан¥, але
й в ¥нших орган¥змах (амеби), для їх знищення недостатньо терм¥чної та х¥м¥чної
дез¥нфекц¥ї, тому для ц¥єї мети була розроблена установка GENO®-BREAK-System.

GENO®-BREAK-System
3-УФ-лампы*

Оброблювана вода прот¥кає спочатку через ультразвукове поле, створюване
спец¥альним випром¥нювачем. У цьому пол¥
виникають кав¥тац¥йн¥ пухирц¥ пов¥тря д¥аметром приблизно 100 мкм, як¥ через нетривалий час вибухають. П¥д час вибуху короткочасно виникає температура 5500 OC ¥ тиск
приблизно 400 бар. Завдяки цьому в¥дбувається руйнування частинок короз¥ї, що
м¥стяться у вод¥, кл¥тинних агломерат¥в, амеб
на окрем¥ фрагменти. Ус¥ бактер¥ї, що знаходилися у захисн¥й оболонц¥, перебувають тепер у в¥льному стан¥ ¥ можуть бути п¥ддан¥
ультраф¥олетовому опром¥нюванню.
Найб¥льш оптимальною для ультраф¥олетової дез¥нфекц¥ї є довжина хвил¥ близько
254 нм. Св¥тло такої довжини випром¥нюють
ртутн¥ лампи, установлюван¥ так само, як ¥

звичайн¥ люм¥несцентн¥ лампи. Нуклеїнов¥
кислоти, що м¥стяться в генах м¥кроорган¥зм¥в, поглинають УФ-св¥тло, цим ¥ обумовлена його дезинф¥куюча д¥я. Поглинання
м¥кроорган¥змами великої енерг¥ї випром¥нювання призводить до того, що в їхн¥х
генах (ДНК чи РНК) в¥дбуваються зм¥ни, завдяки яким м¥кроорган¥зми втрачають здатн¥сть до розмноження.
Питома енерг¥я опром¥нювання, необх¥дна
для ¥нактивац¥ї м¥кроорган¥зм¥в, залежить в¥д
вид¥в ¥ популяц¥й м¥кроорган¥зм¥в. Для впливу
на гриби, спори, водорост¥ потр¥бна б¥льша
енерг¥я опром¥нювання, н¥ж для впливу на бактер¥ї та в¥руси. У техн¥чному стандарт¥ DVGW
W 294 м¥н¥мальна питома енерг¥я опром¥нювання встановлена близько 400 Дж/м2. При
дотриманн¥ цього параметра вм¥ст в¥рус¥в ¥
бактер¥й у вод¥ знижується на 99,99%.
Техн¥чн¥ дан¥ наведен¥ в таблиц¥.
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1. GENO®-BREAK-SYSTEM
2. Фiльтр тонкого очищення GENO®-pur
3. Роздiльник систем Euro-Systemtrenner
4. Зм’якшувач безперервної дiї GENO®-mat duo WE
5. Кран для взяття проб води
6. Дозатор EXADOS

Монтаж i сфера застосування
Установку GENO®-BREAK-Systems можна застосовувати як у
нових системах, так ¥ в уже ¥снуючих. Установка GENO®-BREAKSystems монтується завжди у циркуляц¥йний контур перед ¥ншими
установками водоп¥дготовки та п¥сля водогр¥йної установки ¥ таким чином, щоб оброблялася вода у вс¥х циркуляц¥йних контурах.
Вся циркуляц¥йна вода повинна проходити через установку
GENO®-BREAK-System. Монтувати установку потр¥бно в циркуляц¥йний контур, якнайближче до м¥сць розбору води.
Висока концентрац¥я речовин у вод¥, наприклад, зал¥за, марганцю, карбонат¥в, н¥трит¥в, н¥трат¥в та орган¥чних субстанц¥й (гум¥нових кислот), може призвести до зниження якост¥ роботи установки
(прим¥ром, в¥дкладення зал¥за на кварцов¥й захисн¥й трубц¥). Тупиков¥ л¥н¥ї трубопровод¥в повинн¥ бути якомога коротшими. Бажано
виключити р¥дко використовуван¥ м¥сця забору води.
Д¥апазон застосування GENO®-BREAK-System обмежений
ультразвуковим вузлом пропускною здатн¥стю до 8 м3/год. При
поган¥й\невисок¥й якост¥ води (маленька трансм¥с¥я) зменшується
максимальна витрата, а при б¥льшому споживанн¥ води потр¥бна
б¥льш потужна установка.
При велик¥й концентрац¥ї у вод¥ сторонн¥х речовин, зал¥за, марганцю тощо та орган¥чних субстанц¥й необх¥дно регулярно очищувати GENO®-BREAK-System. Існуюч¥ установки можна обладнувати додатковими пристроями, пропонованими як опц¥я, наприклад
пристроєм промивання для пер¥одичного очищення в¥д в¥дкладень усередин¥ системи.
Завдяки терм¥чн¥й або х¥м¥чн¥й дез¥нфекц¥ї перед введенням в
експлуатац¥ю установки GENO®-BREAK-Systems можна ¥стотно
зменшити к¥льк¥сть м¥кроорган¥зм¥в у вод¥. Застосування установки GENO®-BREAK-Systems виробництва компан¥ї Gruenbeck гарантує, що к¥льк¥сть м¥кроорган¥зм¥в, зокрема лег¥онел, надал¥ у
вод¥ не буде зб¥льшуватися.
За матер¥алами, наданими компан¥єю Wilo Ukraine
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