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HS-228
VYSOKÝ OBSAH DUSIÈNANÚ A TVRDOSTI
VYSOKÉ BAKTERIÁLNÍ A VIROVÉ ZNEÈITÌNÍ
STOPOVÉ ZNEÈITÌNÍ PCB,THM, PAU
ZÁKAL, ZÁPACH VODNÍ SLIZ PACHUTÌ

_ restaurace, školy, internáty
_velké rodinné domy
_kempingy a dìtské tábory
_výroba nápojù, potravin
_havarijní situace a epidemie

DENITRIFIKAÈNÍ A ZMÌKÈOVACÍ STANICE
S DESINFEKÈNÍ OZONIZAÈNÍ JEDNOTKOU
Obsah dusiènanù v pitné vodì je pøíèinou znaèných zdravotních
potíí. U kojencù dochází k methamoglobinanemii, u dospìlých
lidí se dusiènany podílejí na vzniku rakoviny jícnu, aludku,
moèového mìchýøe a dalích orgánù. Vyí tvrdost zpùsobuje
nánosy a usazeniny na nádobí, nápoje z tvrdé vody mohou mít
zákaly a mají subjektivnì horí chu.
Stanice HS - 228 zajituje kompletní chemickou úpravu a dezinfekci vody do prùtoku 10l /min. Protékaná voda je denitrifikována na úroveò 1-2 mg/l, zmìkèena a dokonale dezinfikována a sterilizována ozónem. Ozón nièí vechny patogenní mikroby bez monosti oivení pøi zmìnì ivotních podmínek a to jak
formy vegetativní, tak i spóry (Bacillus cereus) a rovnì tak
organismy vícejaderné. Stejnì tak pùsobí na viry, které chlór
nedokáe znièit vùbec. Ozón dále úèinnì rozkládá PCB, THM,
PAU a dalí stopová zneèiètìní.

Stanice HS-228 se sestává z tlakové kolony SFC s digitální, plnì automatickou hlavou, plastových
rozvodù z PVC-U a nerezového reakèního zásobníku. Voda pøivádìná do stanice by mìla být zbavená
mechanických neèistot, zákalu a nadmìrného obsahu eleza a manganu. Náhodné mechanické neèistoty
jsou zachycovány ve vstupní mikrofilraèní vloce. Následnì upravovaná voda protéká pøes tlakovou kolonu
s obsahem 30 l ionexu, který mùe být navren na selektivní odstraòování dusiènanù nebo síranù. Tento
typ ionexu mùe být kombinová s katexem pro odstraòování pøechodné tvrcdosti, pøípadnì mùe kolona
slouit pouze k odstraòování tvrdosti. V tomto pøípadì lze na hlavì nastavit obtok a do pomìru 1:1. V
pøípadì úpravy povrchových nebo jiných pouze mechanicky a bakteriologicky závadných vod mùe být
kolona naplnìna pouze jemným køemièitým pískem zachycujícím mechanické neèistoty a první filtraèní
patrona pak slouí jako lapaè hrubých neèistot. Voda následnì pøitéká do tlakového nerezového zásobníku
kde je dezinfikována ozónem. V zásobníku dochází ke styku a zdrení s ozónem, take zde dochází k
inaktivaci bakteríí a virù a rozpadu stopových karcinogenních látek. Voda je tak dezinfikována bez
vnáení dalích chemikálií. Ozón rozputìný ve vodì je pak zcela pøeveden kyslík na výstupní vloce.
Náplò ve výstupní vloce také zachycuje tìké kovy, fenoly, benzeny, radon apod.
V aplikacích, kde je potøeba pracovat nìkolik hodin s vodou udrující si dezinfekèní schopnosti,
napøíklad pøi pøípravì balených potravin èi nápojù mùe být na výstupu pouze mechanická filtraèní vloka
zachytávájící vysráené neèistoty. Na výstup zaøízení lze zapojit libovolný poèet odbìrných zaøízení a do
pøetlaku 1,3 Atm. s plynule uzavíratelnými armaturami.
Na digitální hlavì tlakové kolony se nastaví potøebné parametry podle rozboru vody. V prùbìhu chodu
úpravny je na hlavì zobrazován aktuální prùtok a kapacita do vyèerpání.

Maximální prùtok
Objem zás. nádrze
Vstupní šroubení
Výstupní šroubení
Provozní napìtí

10l/min
50 l
G 1/2"
G 1/2"
220 V 50/60 Hz

Provozní teplota
Rozmìry
Vstupní tlak
Výstupní tlak
Hmotnost

5-25°C
80 x 155 x 40 cm
3,5 Atm
1,3 Atm
100kg
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