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SISTEM DE PURIFICARE A APEI  – MODEL R5-UV 

Echipament automat pentru producerea apei demineralizate din apa de la robinet, 

prevazut cu un sistem de masura si control pe baza de microprocesor care 

supraveghează procesul de purificare.  

Este furnizat cu toate componentele necesare pentru utilizare imediată. 

Apa purificată obținută are o conductivitate mai mică de 0,055 μS/cm și îndeplinește 

cerințele ISO 3696: 1999 (Apă pentru utilizare în laborator 

analiză. Specificații și metode de încercare) pentru apa de clasa I.  

Este potrivit pentru tehnici de analiză instrumentală (AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC), 

bacteriene culturi și analize biochimice. 

Este posibilă instalarea unei prize suplimentare de apă purificată clasa III. Sistemul 

vine echipat cu un rezervor de 10 L pentru stocarea acestei ape de puritate mai mica; 

când rezervorul este plin, echipamentul oprește automat producția de apă. 

 

Sistem de măsurare și control cu microprocesor: 

 Ecran tactil color 

 Măsurarea conductibilității apei de alimentare, a apei după tratamentul cu osmoză inversă și a apei ultrapure 

 Valori de citire compensate și necompensate termic 

 Ceas care afișează data și ora 

 Informații despre starea de funcționare a sistemului 

 Alarmă pentru înlocuirea modulului integrat 

 Alarmă pentru înlocuirea lămpii UV 

 Alarmă pentru înlocuirea modulului schimbător de ioni 

 Alarma pentru inlocuirea modulului de osmoza inversa 

 Alarma pentru inlocuirea capsulei de microfiltrare 

 Informații despre nivelul de retenție a membranei 

 Indicarea termenelor de întreținere 

 Nivelul de umplere a rezervorului de stocare 

 Conectori RS 232 și USB pentru comunicarea cu un computer. Posibilitatea de a seta frecvența de întreținere și 

nivelurile de alarmă. 

 Manometru pentru apa de alimentare 

 

Caracteristici tehnice 

 Specificatii 

• Conductivitate < 1200 μS/cm 

• Presiune > 3,0 bar 

• Temperatura: 5-40 ºC 

• Duritate < 250 mg CaCO3/L 

• Fe < 0,2 mg/L 

 

Etapele procesului de purificare 

 

• Prefiltru de sedimente 5μm 

• Modul integrat (sediment-carbon-dedurizare) 

• Osmoza inversa 

• Demineralizare pe un pat de TOC cu schimb de ioni curat spectral 
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• Lampă UV 185/254 nm 

• Capsula de microfiltrare 0,45/0,2μm 

 

Caracteristici: 

 

 Carcasa din otel inoxidabil 

 Dimensiuni: 275 x 470 x 570 mm 

 Apa ultra pura, clasa I 

 Capacitate de productie:  5-7 L/ora 

 Recirculare automata a apei ultra pura cu apa colectionata 

 Conductivitate < 0,055 μS/cm 

 TOC < 3 ppb 

 Bacteria < 1 cfu/mL 

 Particule > 0,2 μm < 1/mL 

 Notificari / Alarme monitorizare  

 Module interschimbabile și ușor de înlocuit 


