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U

rządzenie mikrofiltracyjne służy do utrzymania zdatności eksploatacyjnej wodnych cieczy technologicznych używanych do oczyszczania powierzchni detali metalowych i z tworzyw sztucznych podczas przygotowania do nanoszenia warstw dekoracyjnych, ochronnych lub funkcjonalnych oraz do pielęgnacji i regeneracji wodnych roztworów używanych po myciu i dezynfekcji instalacji produkcyjnych.

Urządzenie do realizacji procesów mikrofiltracji wykonano w postaci mobilnej – wyposażono je w kółka jezdne, co
umożliwia jego transport do miejsca próbnej regeneracji. Urządzenie może być także wykorzystywane bezpośrednio w warunkach przemysłowych do regeneracji różnorodnych wodnych cieczy technologicznych, w których całkowita zawartość olejów nie przekracza 1%. Zastosowanie urządzenia umożliwia około 90-procentowe zmniejszenie
zużycia wody potrzebnej do sporządzenia wodnych cieczy technologicznych. Jest to osiągalne dzięki odtwarzaniu
zdatności cieczy eksploatacyjnych oraz recyklingowi wody. W podobny sposób i w podobnym stopniu jest redukowane zużycie chemikaliów używanych do sporządzania roztworów tych cieczy.
Rodzaj membran:

ceramiczne

Granica odcięcia:

0,65 μm

Reżym i tryb pracy:

ciągły lub szarżowy, półautomatyczny lub ręczny

Czynna powierzchnia membran:

2 m2

Maksymalna zawartość zanieczyszczeń:

2%

Maksymalna zawartość olejów:

1%

Nominalna wydajność filtracji:

125 dm3/h

Maksymalna wydajność filtracji (woda):

400 dm3/h

Nominalna temperatura pracy:

20±5°C

Maksymalna temperatura pracy (okresowo):

80°C

pH filtratu:

1–13

Maksymalna zawartość oleju w filtracie:

20 mg/dm3

Zasilanie:

380 V

Masa kompletnego, osuszonego urządzenia:

≤100 kg
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T

he device is intended for the maintenance of operating properties of water-based technological fluids used
for the purification of surfaces of metal and plastic details at the time of their preparation for the deposition
of coatings (decorative, protective, etc.), as well as for the maintenance and regeneration of water-based
solutions used after the washing and disinfection of production facilities.

The device is equipped with wheels, which enables its easy transportation from one place to another. The device
can also be directly used in the industrial environment for the regeneration of different technological fluids with the
total oil content not exceeding 1%. The device allows about a 90% reduction in the consumption of water needed for
the preparation of water-based technological fluids. This is achieved thanks to the reconstruction of the suitability of
the fluid and the recycling of water. In a similar way, and to a similar degree, the consumption of chemicals used to
prepare solutions of these liquids is also reduced.
Type of membranes:

ceramic

Cut-off limit:

0,65 μm

Work regime and mode:

constant or batch, semi-automatic or manual

Membrane active surface:

2 m2

Maximum content of contaminants:

2%

Maximum oil content:

1%

Nominal filtration efficiency:

125 dm3/h

Maximum filtration efficiency (water):

400 dm3/h

Nominal work temperature:

20±5°C

Maximum work temperature (cyclical):

80°C

pH of the filtrate:

1–13

Maximum oil content in the filtrate:

20 mg/dm3

Power:

380 V

Weight of the complete, dry device:

≤100 kg
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