REVOS
Přístroje na přípravu laboratorní a
technické vody procesem reverzní
osmózy

Přístroje REVOS jsou určeny pro přípravu vysoce kvalitní demineralizované vody,
která je použitelná pro analytické i technické účely. Vysoké kvality permeátu (čisté vody)
dosahujeme reverzně osmotickým (RO) modulem americké výroby, ve kterém je voda
procesem reverzní osmózy zbavována rozpuštěných minerálních látek až o 96% a
organických látek o 98% vůči vstupní vodě. Přes ionexovou náplň je voda dočištěna na
kvalitu pod 1 µS cm-1 specifické elektrické vodivosti. Přístroje se skládají z filtrů na
odstranění mechanických nečistot a chlóru, RO modulu a ionexivé patrony. Nedílnou
součástí může být konduktometr s průtokovou sondou (k okamžitému zjištění kvality
permeátu), případně ÚV lampa nebo mikrobiální filtr. Předností reverzně osmotických
zařízení je vysoce kvalitní demineralizovaná voda vyrobená pouze tlakem vody ve
vodovodním řádu (bez spotřeby elektrické energie - náhrada elektrodestilace). Náklady na
jeden litr této purifikované vody jsou výrazně pod 1 Kč.
Tato vady vyhovuje : ČSN 68 40 63 voda destilovaná
Čs. Lékopisu 2002 aqua purificata
ČSN EN 285 Napájecí vody pro parní sterilizátory

Základní technické údaje
Požadavky na vstupní vodu:
tlak…………………………………………………………………………………………………………… 3 – 8 bar
specifická vodivost…………………………………………………………………………………. max. 1000 µS cm-1
pH………………………………………………………………………………………………………………. 5 – 9
teplota……………………………………………………………………………………………………… 8 – 40 °C
Parametry výstupní vody:
obsah těžkých kovů………………………………………………………. …………… max. 0.01 mg/l
obsah organických látek (CHSK)……………………………………………….max. 0.08 mg/l
specifická vodivost (dle typu)……………………………………………………0.05 µS cm-1 – 25 µS cm-1
Výkon:
Závisí na tlaku a teplotě vstupní vody a použitém RO modulu. Tam, kde tlak vody v řádu
nedosahuje potřebné výše, je možno dodat čerpadlo s výtlakem až 8 bar.
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technická voda (základní typ)

Sestava přístroje:
1. mechanická filtrace
2. aktivní uhlí – dechlorace
3. reverzní osmóza – demineralizace
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laboratorní voda

Sestava přístroje:
1. mechanická filtrace
2. aktivní uhlí – dechlorace
3. reverzní osmóza – demineralizace
4. iontoměnič

Všechny typy přístrojů lze zkompletovat dle požadavků zákazníka. Zařízení se
montují na stěnu nebo na samostatný stojan. Koncentrát (znečištěná voda) je sveden
hadičkou do odpadu, permeát (čistá voda) do připravené nádoby. Poměr permeátu a
koncentrátu je 1:4 až 1:5.
Instalaci zařízení provádí dodavatel.
Doporučený interval výměny filtračních vložek a RO modulu:
Vložka filtru mechanických nečistot
Vložka aktivního uhlí
Ionexová náplň – dle požadavku uživatele na kvalitu permeátu
RO modul
Výbojka do ÚV lampy

1 – 3 měsíce
5 - 6 měsíců
1 – 3 roky
8 000 hodin

