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I

nstalacja przeznaczona jest do zastosowania w przedsiębiorstwach, które eksploatują duże ilości cieczy niskokrzepnących w instalacjach wymiany ciepła oraz zajmują się ich serwisem. Potencjalnym obszarem wykorzystania urządzenia są także przedsiębiorstwa wytwarzające ciecze niskokrzepnące, szczególnie do instalacji solarnych oraz pomp ciepła, które w swoich wyrobach mogą zastosować recyklaty glikolowe jako komponent wytwarzanych preparatów.

Instalacja złożona jest z dwóch kluczowych zespołów funkcjonalnych, tj. stacjonarnego kontaktora adsorpcyjnego
oraz mobilnego systemu filtracyjno-dezynfekcyjnego. Kontaktor sorpcyjny stanowiący włókninowy worek wypełniony materiałem sorpcyjnym (węgiel aktywny), umieszczony jest w perforowanej osłonie. Do wnętrza kontaktora wprowadzona jest dysza, przez którą wtłaczana jest obrabiana ciecz wodno-glikolowa. Całość umieszczona jest
w zbiorniku retencyjnym, który został wykonany poprzez odpowiednią adaptację zbiornika typu mauser. Zbiornik
retencyjny wraz z umieszczonym w nim kontaktorem jest posadowiony na specjalnym stelażu, a zamontowany
w dolnej części zbiornika zawór umożliwia przeprowadzenie grawitacyjnego spustu cieczy znajdującej się w zbiorniku retencyjnym. Mobilny system filtracyjno-dezynfekcyjny złożony jest
z promiennika UV oraz trzech filtrów workowych, których zadaniem
jest wychwytywanie wtrąceń stałych, w tym zanieczyszczeń mechanicznych płynu oraz ewentualnych drobin sorbentu. Cyrkulację cieczy
umożliwia zainstalowana pompa. Dodatkowo na platformie jezdnej zainstalowano drugą pompę o dużej wydajności, która umożliwia szybkie
wypompowanie oraz zatłoczenie zregenerowanej cieczy do instalacji
przemysłowych.
Moduł sorpcyjny wyposażony w kontaktor z węglem aktywnym
Moduł filtracyjno-dezynfekcyjny wyposażony w trójstopniowy układ
filtracyjny oraz przepływowy promiennik UV
Zasilanie pomp modułu filtracyjno-dezynfekcyjnego: 400 V
Wydajność filtracyjna:		

150 l/godz.

Maksymalna temperatura pracy:		

75°C

Dokładność filtracji:		

5 μm
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T

he installation consists of two modules: a stationary intermediate sorption tank and a mobile
filtration-disinfection system. The intermediate sorption tank consists of filtration bags containing an
appropriate sorbent, i.e. activated carbon placed in a perforated casing. Through the pump, a glycol
solution is fed to the intermediate tank. The entire installation is placed in a retention container, i.e.
an adapted mauser-type tank. The retention tank and the intermediate tank inside it are both placed on
a special rack, and the valve at the bottom of the tank enables the gravity-facilitated drain of the liquid from
the retention container. The mobile filtration-disinfection system contains a UV radiator and three filter bags
whose purpose is to remove solid pollutants including mechanical pollutants and sorbent particles. The pump
used enable fluid circulation. Additionally, a high efficiency pump is mounted on the mobile platform which
enables the user to quickly pump out the regenerated fluid to the industrial installation.
The sorption module is equipped with an intermediate tank with
activated carbon
The filtration-disinfection module contains a three-stage filtration
system and a flow UV radiator
Power supply of the filtration-disinfection module:

400 V

Efficiency of filtration:		

150 l/h

Maximum working temperature:		

75°C

Precision of filtration:		

5 μm
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