TM

Ochrana membrán reverznej osmózy
Preventívne riešenia a
bezpečnostné programy
Sortiment produktov Hydrex™4000 je špeciálne vytvorený pre membránový systém.
Produkty Hydrex™ udržujú membrány bez vodného kameňa a rastu baktérií a napomáhajú
predlžovať ich životnosť. Chemické látky radu Hydrex™ optimalizujú prevádzkové náklady, chránia
drahé membránové moduly a zabezpečujú hladkú a efektívnu prevádzku.

Sortiment výrobkov Hydrex™ 4000 bol
schválený poprednými medzinárodnými
výrobcami membrán na použitie v
kombinácii s ich technológiami.

Spoločnosť Veolia Water Solutions & Technologies ponúka celý
sortiment výrobkov Hydrex™, vrátane prípravkov na chloráciu a
odchlórovanie, dezinfekčných prostriedkov, antiskalantov a
čistiacich prostriedkov na všetky typy membrán:
Reverzná osmóza
Nanofiltrácia

HydrexTM

RAD

Ultrafiltrácia
Mikrofiltrácia

Prípravky proti vodnému kameňu
- Fosforečnany
- Polykarbónové polyméry,
sulfonované polyméry
Biocídy
- Izotiazolón, DBNPA
Čistenie
- Alkalickéčistiace prostriedky,
čistiace prostriedky na báze kyselín

Príklady Hydrex™ produktov:
Hydrex™4101 je inhibítor zrážania a vytvárania usadenín
uhličitanu vápenatého a síranu vápenatého.
Hydrex™4102 je inhibítor zrážania uhličitanu vápenatého
Hydrex™4109 je inhibítor pre vody s vysokým obsahom oxidu
kremičitého (kremíka).
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>>>Laboratórne služby

>>>Špeciálny softvér určený pre aplikácie reverznej osmózy
Vyrovnávanie iontového zloženia napájacej vody
Určenie potenciálu tvorby vodného kameňa u rôznych solí pri stanovenom
výkone a pH hodnote
Ponuka Hydrex™ produktov určených na zabránenie tvorby vodného kameňa
a usadenín
Určenie vhodného dávkovania vybraného Hydrex™ produktu

>>>Membránová autopsia
Fyzikálny rozbor membrány reverznej osmózy a laboratórna analýza látok, ktoré
spôsobili jej zanesenie, je niekedy najlepšou metódou na identifikovanie problémov
reverznej osmózy.
Rozbor Hydrex™ zahŕňa širokú škálu postupov.
Externé a interné vizuálne prešetrenie
Skúška po nábehu membrán RO
Chemická identifikácia usadenín
Strata žíhaním
„Cell and dye test“
Zhrnutie a odporúčania

>>>Skúšobné zariadenie na výber vhodných čistiacich prostriedkov
Návrh preventívnych/ nápravných čistiacich postupov ušitých na mieru
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