Enowater
Zariadenia na úpravu technologických vôd
Spoločnosť AEB Engineering navrhla inovatívny a ľahko použiteľný systém, vďaka ktorému môže byť každá
sieťová voda ideálna pre potravinársky a nápojový priemysel.
Enowater odstraňuje zvyšky chlóru za účelom eliminácie neobvyklých pachov; odstraňuje hrubé častice rôznej
povahy, ktoré sa často vyskytujú v pitných vodách; úplne odstraňuje všetky kvasinky, baktérie a plesne, ktoré by
sa teoreticky nemali nachádzať v sieťovo dodávanej vode.
Zariadenie vyvinuté spoločnosťou AEB
Engineering predstavuje jednoduchý a
inovatívny systém, vďaka ktorému je
akýkoľvek prívod vody ideálny pre
použitie v potravinárskom priemysle a
vo všetkých priemyselných odvetviach,
ktoré
potrebujú
počas
svojho
výrobného procesu pitnú vodu.
Enowater je systém úpravy vody, ktorý
sa môže namontovať na vstupe
a následne používať do strojov
používaných počas výrobných krokov.
SÚČASTI ENOWATER
Enowater je súprava zložená z puzdra
3 x 20 "(50 cm), kde sú uložené 3 rôzne
filtračné kartuše obzvlášť vhodné na
tento účel.
Puzdra sú pripevnené k stene pomocou
ohnutej podpery z nehrdzavejúcej
ocele, so vstupnou a výstupnou hadicou
a redukčným ventilom, čo umožňuje
optimálny prietok vedúci k úspešnému
procesu úpravy vody.
Puzdra
pozostávajú
z polypropylénového telesa (nádoby) a hlavy
potiahnutej plastom, kde je namontovaný odvzdušňovací ventil, nevyhnutný na úplné rozptýlenie kvapaliny do
kartuše.
Jednou z hlavných vlastností zariadení Enowater je, že môžete vykonať tlakovú skúšku - test integrity.
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE PUZDIER
 Max. tlak: 8 barov (115 psi)
 Max. skúšobný tlak: 30 barov (435 psi)
 Tlakové testovacie cykly: 0-115 ps (0-7,8 bar)
 Odporúčaný prevádzkový tlak:> 6 bar (88 psi), 25 ° C
 Max. teplota: nie> 50 ° C
 Prietok: 1200/1500 l / h
FILTRAČNÉ NÁPLNE PÚZDIER:
UHLÍKOVÁ KARTUŠA 5 p 20 "
Uhlíková náplň
Náplň vyrobená z celulózy a uhlíka je ideálna na úpravu
technologických vôd. Uhlík tvarovaný extrúziou má vysokú adsorpciu
častíc a eliminuje organické látky a chlór.
ENOW-PP 1 p 20 "
Vysokovýkonný predfilter
Pred filtrom je skladaná vložka z polypropylénového filtračného materiálu
so širokou chemickou kompatibilitou. Vďaka ideálnemu skladaniu a
vysokej filtračnej ploche má veľmi vysokú schopnosť zachytávať pevné častice.
ENOW-NYLON 0,2 p 20 "
Využitie hydrofilnej absolútne testovateľnej membrány v
Nylone 6,6 0,22 µ umožňuje odstrániť všetky mikroorganizmy
nad 0,21 µ (kvasinky, baktérie, plesne) .

Enowater možno kombinovať s mnohými rôznymi
zariadeniami, ktoré sa podieľajú na procese výroby potravín
a nápojov. Tu je niekoľko príkladov:
● stroje v sortimente Reactivateur, pre rehydratáciu
kvasiniek, ktorá sa dá použiť vo vinárskom a pivnom odvetví
(model 60/1200 na obrázku vľavo);
● demineralizačné zariadenie a úprava vody reverznou
osmózou.
A mnoho ďalších druhov strojov používaných v
potravinárskom a nápojovom priemysle.
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