ВОДОПОСТАЧАННЯ ■

Íàíîôiëüòðàöiéíi
ñèñòåìè Gruenbeck
Ñèñòåìè çíèæåííÿ
çàãàëüíî¿ æîðñòêîñòi
âîäè óñïiøíî
çàñòîñîâóþòüñÿ ó ðiçíèõ
ãàëóçÿõ ïðîìèñëîâîñòi,
ñèñòåìàõ îïàëåííÿ, ó
ïîáóòîâîìó ñåêòîði äëÿ
çàïîáiãàííÿ ïðîöåñó óòâîðåííÿ
íàêèïó. Ïðè öüîìó ïðîáëåìà
êîðîçiéíî¿ àêòèâíîñòi âîäè
âèðiøóºòüñÿ îêðåìî, íàïðèê−
ëàä, õiìi÷íèì çâ'ÿçóâàííÿì
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Gruenbeck – завжди якiсна вода
ля дем¥нерал¥зац¥ї широко застосовують зворотноосмотичн¥ системи,
як¥ дозволяють отримати знесолену на 98–99% воду (т. зв. «пермеат»). Але на
вх¥д систем зворотного осмосу можна подавати т¥льки п¥дготовлену воду. П¥дготовка
включає грубе механ¥чне ф¥льтрування (в
раз¥ наявност¥ зал¥за – знезал¥знення), повне зм’якшення, видалення хлору ¥ тонке механ¥чне ф¥льтрування. Пермеат збирається
в накопичувальну ємн¥сть ¥ витрачається в
м¥ру необх¥дност¥. Сл¥д в¥дзначити, що весь
технолог¥чний ланцюжок п¥дготовки надчистої води, по сут¥, складається з дек¥лькох
електромехан¥чних пристроїв, як¥ повинн¥
бути ч¥тко синхрон¥зован¥ м¥ж собою, щоб не
допустити проходження неп¥дготовленої
води на зворотноосмотичну мембрану, що
може призвести до зниження терм¥ну її експлуатац¥ї.
Компан¥я Gruenbeck пропонує на ринку
України весь спектр вищеперел¥ченої продукц¥ї вищої якост¥ з процесорним керування
для комплексної синхрон¥зац¥ї вс¥х систем
водоп¥дготовки. Так¥ комплекси водоп¥дготовки дозволяють звести до м¥н¥муму
к¥льк¥сть обслуговуючого персоналу, контро-
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лювати вс¥ етапи водоп¥дготовки й забезпечувати гарант¥ю якост¥ води для споживач¥в
при м¥н¥мальному споживанн¥ електроенерг¥ї
та м¥н¥мальному негативному вплив¥ на навколишнє середовище.
Окремо в¥дзначимо наноф¥льтрац¥йн¥ системи, як¥ дозволяють отримати воду високої
якост¥, частково дем¥нерал¥зовану. Так¥ системи можуть усп¥шно зам¥нювати зм’якшувач
та зворотний осмос як у побутовому сектор¥,
так ¥ в харчов¥й промисловост¥, де повне знесолення води неприпустиме.
В¥дм¥нн¥сть наноф¥льтрац¥йних систем в¥д
зворотноосмотичних полягає в розм¥р¥ отвор¥в мембрани, через яку ¥ в¥дбувається
процес очищення води. Для зворотного осмосу цей розм¥р складає приблизно
0,0005–0,005 мкм, а для наноф¥льтрац¥ї –
0,001–0,01 мкм. При зворотному осмос¥
проходять т¥льки молекули води, а при наноф¥льтрац¥ї – молекули води ¥ частина деяких солей. Повн¥стю в¥дф¥льтровуються
м¥кроби, ¥они SO42-, CO32-, пестициди, частково – н¥трати, хлориди, ¥они кальц¥ю та
магн¥ю. Електропров¥дн¥сть води знижується
в середньому на 60–70%, а загальна
жорстк¥сть – на 60–80%.

Попередня п¥дготовка води для наноф¥льтрац¥йної системи складається т¥льки
з механ¥чного очищення (у раз¥ наявност¥
зал¥за – знезал¥знення) та видалення хлору.
Оск¥льки зм’якшувач не застосовується, це
дозволяє говорити про значну економ¥чну
перевагу у випадку вир¥шення задач часткового зм’якшення та дем¥нерал¥зац¥ї води. Чиста вода збирається в накопичувальну
ємн¥сть, з якої спрямовується до точок водорозбору. У процес¥ роботи в канал¥зац¥ю не
скидаються н¥як¥ додатков¥ х¥м¥чн¥ речовини,
кр¥м тих, як¥ залишаються у концентрат¥ на
злив¥ мембрани. М¥кропроцесорне керування в¥дображає вс¥ робоч¥ параметри на р¥дкокристал¥чному дисплеї, а обслуговуючий
персонал пер¥одично зд¥йснює огляд та контрольн¥ вим¥рювання потр¥бних параметр¥в
води на виход¥. Вбудована енергонезалежна
пам'ять процесора здатна збер¥гати задан¥
параметри настройок до 300 годин при
в¥дключенн¥ електроенерг¥ї.
Сл¥д в¥дзначити, що мембрана наноф¥льтрац¥йної установки чутлива не т¥льки
до механ¥чних забруднень, зал¥за, хлору тощо, але й на терм¥н її служби буде впливати
режим розбору води споживачами. Тривала
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безд¥яльн¥сть системи призводить до утворення забруднень мембрани ¥ передчасного
виходу її з ладу, тому режим роботи наноф¥льтрац¥йної установки повинен бути
пост¥йний, щоб пот¥к води через мембрану
не припинявся на тривалий час. В установц¥
GENO-max м¥кропроцесор запрограмований на пер¥одичне (наприклад, через 96 годин) зливання в канал¥зац¥ю вм¥сту бака при
повн¥й безд¥яльност¥ системи. Таку ж операц¥ю може виконати й обслуговуючий персонал вручну.
Стерильний пов¥тряний ф¥льтр у накопичувальному бац¥ не дозволяє патогенним
м¥кроорган¥змам з навколишнього пов¥тря
проникати всередину, але найкращим
р¥шенням для гарантованого знезараження
води на виход¥ буде ультраф¥олетова установка, змонтована максимально близько до
точки водорозбору. Аналог¥чн¥ р¥шення застосовуються для установок зворотного осмосу.
На виход¥ наноф¥льтрац¥йної установки
споживач отримає воду з високими споживчими ¥ технолог¥чними параметрами, без
м¥кроорган¥зм¥в. Така вода має чудов¥ смаков¥ властивост¥ й придатна для споживання
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людиною, а при використанн¥ в техн¥ц¥ усуває
утворення накипу та короз¥ю, що дозволяє
позиц¥онувати наноф¥льтрац¥йн¥ системи як
ун¥версальн¥.
Наноф¥льтрац¥йна система GENO-max виробництва компан¥ї Gruenbeck являє собою
єдиний компактний модуль, готовий до
п¥дключення. Техн¥чн¥ характеристики установки так¥:
• продуктивн¥сть мембрани – до 200 л/год;
• вбудована накопичувальна ємн¥сть – 290 л;
• тиск на виход¥ системи – 4 або 6 бар;
• м¥н¥мальний тиск на вход¥ – 0,5 бар;
• електроп¥дключення – 230 В/50 Гц;
• продуктивн¥сть мереж¥ водопостачання – 1800 л/год - 10 хв;
• монтажний комплект входить в обсяг
поставки;
• стерильний пов¥тряний ф¥льтр для накопичувального бака;
• м¥кропроцесорне керування;
• можлив¥сть комплектац¥ї додатковими
баками та приладдям;
• габарити (Ш х Г х В) 800 х 670 х 1500 мм.
Для створення аналог¥чної модульної зворотноосмотичної системи достатньо просто
зам¥нити мембрану ¥ п¥д¥брати в¥дпов¥дн¥ на-

соси. Процесор програмується на сум¥сну
роботу з попередньо встановленим зм’якшувачем або дозатором антискалянту\протинакипного агенту.
Невелик¥ габарити наноф¥льтрац¥йних систем, можлив¥сть їх масштабування, процесорне керування з ¥ндикац¥єю, можлив¥сть
простого монтажу та серв¥сного обслуговування дозволяють рекомендувати їх у ряд¥
випадк¥в як альтернативу зм’якшенню та зворотному осмосу. Витрати на обслуговування
установки у процес¥ експлуатац¥ї зводяться
до м¥н¥муму, а зниження жорсткост¥ та електропров¥дност¥ води у дек¥лька раз¥в дозволяє знизити до м¥н¥мальних значень утворення накипу та короз¥йну активн¥сть води на виход¥, пол¥пшити її смаков¥ показники. Так¥ установки можна рекомендувати для
п¥дприємств громадського харчування,
хл¥бопекарень, оф¥с¥в, будинк¥в ¥ невеликих
п¥дприємств, де вир¥шується задача зниження експлуатац¥йних витрат при отриманн¥ води вищої якост¥.
За матер¥алами,
наданими компан¥єю Wilo Ukraine
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