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S

tacjonarna stacja membranowa jest przeznaczona do pilotażowego testowania procesów regeneracji wodnych cieczy technologicznych. Jest przeznaczona do odtwarzania zdatności cieczy technologicznych oraz
recykling wody. Jej zastosowanie umożliwia około 90-procentowe zmniejszenie zużycia wody i chemikaliów
potrzebnych do sporządzania tych cieczy. Stacja jest wyposażona w dwa moduły: niskociśnieniowy, umożliwiający ultrafiltrację oraz wysokociśnieniowy, umożliwiający doczyszczanie wody technikami nanofiltracji i odwróconej osmozy. Została
zaopatrzona w centralny system kontrolno-sterujący, umożliwiający zaprogramowanie pożądanych wartości parametrów
pracy modułów membranowych i ich ciągłą rejestrację. Stacja
membranowa może pracować w trybie „ręcznym” lub automatycznym i kontrolowana także poprzez sieć internetową. Stacja
pilotażowa przeznaczona jest do testowania procesów:
 oczyszczania wodnych cieczy technologicznych,
 regeneracji wodnych cieczy technologicznych,
 recykling składników (chemikaliów) używanych do
sporządzania wodnych cieczy technologicznych,
 zamknięcia obiegu wody używanej do sporządzania cieczy
technologicznych.
Stanowisko do testowania procesów regeneracji
wodnych cieczy technologicznych za pomocą
ciśnieniowych technik membranowych

Wymiary:

3100 x 1800 x 1600 mm

Zasilanie:

380–415 V

Maksymalny pobór mocy:

9,8 kW

Maksymalny strumień filtracji:

400 dm3/h (zależnie od charakterystyki płynu)

Sterowanie:

automatyczne, z możliwością ręcznej kontroli wybranych parametrów
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T

he stationary membrane station is designed for pilot tests concerning regeneration processes of waterbased operating fluids. It is intended for the reconstruction of the suitability of operating fluids and water
recycling. Its application enables a 90% decrease in the consumption of water and chemicals needed for
the production of the fluids in question. The station
is equipped with two modules, i.e. a low-pressure module for
ultrafiltration, and a high-pressure module for nanofiltration
and reverse osmosis. The device is equipped with a central
control system enabling one to programme the values of the
membrane’s working parameters and their constant recording.
The membrane station can operate in a “manual” or automatic
mode. It can also be controlled via the Internet. The device is
particularly intended for the following processes:
 The purification of aqueous operating fluids;
 The regeneration of aqueous operating fluids;
 The recycling of the components (chemicals) used in the
production of operating fluids;
 The closing of the circuit of water used for the production of
operating fluids.
Test stand for the regeneration of aqueous operating
fluids employing membrane pressure techniques

Dimensions:

3100 x 1800 x 1600 mm

Power:

380–415 V

Maximum Power consumption: 9.8 kW
Maximum filtration flux:

400 dm3/h (depending on the properties of the fluid)

Control:

automatic, with the possibility to manually control selected parameters
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