
Evoqua Ultra Clear RO su arıtma sistemi

Yüksek kalite, düşük maliyet

Ultra Clear™ RO serisinden cihazlar, düşük enerji 
tüketimi ile yüksek kaliteli suyun elde edilmesine 
izin verirler. ‘Enerji tasarrufl u’ membranlar 
kullanımı sayesinde bu sistemlerin çalışması 
çok verimli ve maliyeti düşüktür. Kullanılan 
malzemelere yönelik yüksek talepler ve kaliteli 
üretimi, cihazın çalışma süresinin büyük olduğunu 
garanti ederler. Ultra Clear RO sistemlerinde sessiz 
pompa takıldı, bu pompa olağan elektrikli motor 
olmadan yeni teknoloji ile üretilmiştir. Membranlar 
otomatik yıkama seçeneği ile arıtılmamış 
musluktan suyun besleme suyu olarak kullanılması 
mümkündür. Suyun sertliği azaltma yolu ile %75’e 
kadar yenileme derecesi elde edilebilir.
Sistem, %50 kadar suyun geri kazanımını 
sağlayarak işlenmiş suyun belli miktarını stokta 
bulundurulmasını sağlar. Gerekse ters ozmos 
sisteminden, birikme tanklarında belli sayıda 
mevcut olan suyun alınması mümkündür. Birikme 
tankı da diğer laboratuvar ekipmanlarına su temini 
için kullanılabilir. Ters ozmos sisteminin belli süre 
içinde üretebildiği kapsamdan daha çok arıtılmış 
suyun elde edilmesi, tank sayesinde mümkündür.
Birikme tankı, işlenmiş suyun ilk ihtiyaç 
duyulduğunda hazır olacağının garantisidir. 
Sistemin optimal ve verimli çalışması için tankın 
uygun hacmi ve sistemin yapısı, su tüketim 
amaçları ve kapsamına göre önerilecekler. 
Tankların standart hacmi 30, 60 ve 80 litre’dir. 
İsteğe göre 3 000 litreye kadar tanklar 
üretilebilirler.

Kullanım örnekleri:

• Laboratuvarlar ve ultra saf su tesisatları için 
besleyici su hazırlanması

• Genel kimyada
• Laboratuvarlardaki yıkama tesislerinde nihai 

yıkama sıvısı olarak kullanılmak için
• Tampon karışımları hazırlanması

Her bir sistem, girişteki ve işlenmiş suyun 
özelliklerini görüntüler. Tuz oranı içeriği yüzdelik 
olarak görüntülenir. Piyasadaki sistemlerin çoğu, 
suyun %20’inden az geri kazanımını sağlayabilirler. 
Sistem, bakım zamanı geldiğini operatöre 
kendiliğinden bildirir.
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Referans numarası Açıklaması Değiştirme aralığı

W3T199202 Ultra Clear RO sistemi için 30L’lik tank
W3T234643 Ultra Clear RO sistemi için pompalı 60L’lik tank
W3T231646 Ultra Clear RO sistemi için 1 m3/saat pompalı 80L’lik tank
W3T197613 AMB ön hazırlık modülü 3-6 ay*
W3T197620 10 L/saat ters ozmos modülü 2-3 yıl
W3T328298 20 L/saat ters ozmos modülü 2-3 yıl
W3T197580 60-100 L/saat ters ozmos modülü 2-3 yıl

* = Besleyici suyun kalitesi ve içeriğine göre kartuş değiştirme süresi daha az olabilir
** = Modüller sayısı, sistem büyüklüğüne bağlıdır

Sistem çalışma özellikleri
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Kapasite L/saat 20 30 60 100
Tuzlar giderme oranı % 98 98 98 98
Bakteriler giderme oranı % 99 99 99 99
Parçacıklar giderme oranı % 99 99 99 99
Besleyici su özellikleri

Basınç Bar 2-6 2-6 2-6 2-6
İletkenlik mkSm/sm <2000 <2000 <2000 <2000
Kolloid indeksi Kolloid indeksi <3 <3 <3 <3
Serbest klör mg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Fe mg/L <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Nakliye esnasında ağılığı Kg 32 32 33 35
Güç tüketimi kWt/saat 0,2 0,2 0,2 0,2
Güç kaynağı özellikleri V/Hz 240/50-60 240/50-60 240/50-60 240/50-60
Ebatlar (YxGxE) mm 530*340*420 530*340*420 530*340*420 530*340*420
Referans numarası W3T324330 W3T324511 W3T199978 W3T198158

* = 115V istek üzerine
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