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Генератори на ClO2 - Oxiperm



Хлор диоксид – ефективна, дълготрайна защита срещу 

всички видове бактерии.

CHLORINE DIOXIDE



Oxiperm Pro

Общ изглед

Резервоари за солна киселина 
и натриев хлорит

Предпазни контейнери
(като аксесоар)

Варианти:

➢ ClO2-капацитети 5, 10, 30 и 60
g/h

➢ С или без дозираща помпа

➢ 110 или 230 V



Концепция

➢ClO2 генератор с максимален капацитет 5 g/h - 60 g/h

➢Работи със стандартни химикали
1 обем натриев хлорит 7.5 % + 1 обем HCl 9% + 20 обема вода

➢Концентрация на ClO2: 2 g/l
време за реакция < 20 минути

➢Лесна за работа и обслужване

➢Ниски експлоатационни разходи



Захранване и сигнали

➢Електрозахранване 115 V, 60 Hz или 230 V, 50/60 Hz

➢Измерване на поток
- Разходомери от различен тип с изход 4-20 ma

- Ултразвукови разходомери

➢Външни сигнали
- Спиране по външен сигнал за авария
- Пускане чрез външна команда

➢Входове за
- Температурен сензор
- Система за мерене на остатъчен хлор-диоксид
- pH или redox



Схема на инсталация
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Vider avant de démonter !

Vor Demontage entleeren !

Empty before dismantling !
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Като опция : система за 
измерване на остатъчен 
хлордиоксид

Точка на дозиране

Водомер/Разходомер

Oxiperm 
Pro



Типични приложения на продукта

Water disinfection

 

Process water

 

Waste water

 

Drinking water

 

Swimming pools

Hospitals/

Old people’s 

homes

Water plants

Pharmaceutical & 

cosmetics

 

Cooling towers

Food & Beverage

 

Hotels

Основно 
приложение

Други 
възможности



Генератори на NaClO – Selcoperm

( Електро-хлориращи системи 0.1 – 45 кг/ч )



Компоненти за електро-хлориране

Сол

Електричество

Вода

Ingredient



Защо електро-хлориране?

Няма боравене с опасни химикали

• Обикновената сол е безвредна и може да се съхранява без 
проблеми

Винаги разполагаме с пресен хипохлорид

• Няма разграждане в сравнение с продаваните готови разтвори

Спестяващ разходи процес

• При производство на място цената е 0.8 EUR за kg хлор, посредством 
електролиза с обикновена сол



Не е необходима ATEX зона за разполагане на Selcoperm във 
вътрешността на сграда

Концепцията за безопасност на Selcoperm е уникална



Компактни клетки с NaCl

NaCl + 
H2O

H2

NaClO

разтвор

NaClNa+

+

Анод
Cl-

H2O OH-H+

NaOH Cl2

NaClO

-

Катод

NaOH : Caustic Soda Solution
NaClO : Sodium Hypochlorite



Grundfos Електро-хлориращи системи-
продуктова гама:  Selcoperm

Капацитети: 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 g/hour

5 / 7.5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 45 kg/hour

Типични приложения:

• Третиране на питейна вода

• Третиране на индустриална вода

• Третиране на отпадна вода

• Третиране на вода в плувни басейни

Plug-and-play 
system

Modular system



Изисквания за нормалната работа на системата

Входяща вода:
- Филтрирана вода с добро качество (частици < 100 µm)
- Ниско флуорна (< 2 mg/l), желязо (< 200 mg/m³) и съдържание на манган
(< 20 mg/m³)
- Между 140 and 170 л вода са необходими за производството на 1 kg хлор

Сол:
- Препоръчва се използването на качествена готварска сол
- 4 до 4.5 kg сол са необходими за производството на 1 kg хлор

Електрозахранване:
- 5.5 to 6.5 kW (AC) са необходими за производството на 1 kg хлор

Selcoperm 0.1 – 2 kg/hour



Програма за доставка на Selcoperm

Тип Капацитет g Cl
2

/ h Капацитет kg Cl
2

/ day

SES-125 110 3

SES-250 220 6

SES-500 450 12

SES-1000 900 24

SES-2000 1800 48

Варианти: волтаж/честота и връзки в мерни единици (metric/imperial)

Размери (W x D x H) / mm: 700 x 1100 x 1800
Тегло: 160-210 kg

Selcoperm 0.1 – 2 kg/hour



ПСПВ в Злутице, Чешка Република

Selcoperm – пример за реално приложение

• ПСПВ обслужваща 5,000 души
• Инсталирана система Selcoperm 2 kg/hour
• В експлоатация от 2010 г.

17



Дозиращи помпи - SMART Digital 

Цифрови мембранни дозиращи помпи за множество приложения



Основи на цифровото дозиране

Дозиращи функции

Характеристики

Ползи

Smart Digital



Задвижване с гърбичен механизъм
Капацитета се регулира чрез 
намаляне хода на мембраната

0 50% 100%
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Dosing Pumps Basics



Капацитета се регулира чрез 
намаляне хода на мембраната

0 50% 100%

Задвижване с гърбичен механизъм
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Dosing Pumps Basics



Цифрово дозиране

Dosing Pumps Basics



Скоростта на засмукващия ход винаги остава 
една и съща

Винаги целия дозиращ обем

Бърз разтоварващ ход -> голям дозиращ капацитет

Цифрови дозиращи помпи
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Dosing Pumps Basics



Бавен разтоварващ ход -> малък дозиращ капацитет

Скоростта на засмукващия ход 
винаги остава една и съща

Винаги целия дозиращ обем

Цифрови дозиращи помпи

Q

t

Dosing Pumps Basics



• Помпата винаги работи на пълен ход, независимо от зададения 
капацитет; това осигурява оптимум точност, стартиране и засмукване.

• Регулируемият капацитет от 1:3000 намалява броя на вариантите 
помпи и резервните части за тях.

• Плавното и непрекъснато дозиране осигурява оптимално смесване в 
точката на дозиране, без нужда от статични миксери.

• Значително намалените пикове на налягане предпазват от механичен 
стрес износващите се части, като мембрана, тръбопроводи, връзки и 
това предполага по-дълги интервали между сервизните обслужвания.

• Инсталирането по-малко се влияе от дълги засмукващи и 
разтоварващи линии.

• Лесно дозиране на високо вискозни и дегазиращи се течност (Бавен 
режим).

Цифрово дозиране – ползите, накратко

Smart Digital



Прилага се за DDA FC/FCM контролни варианти

Уникалният FlowControl е базиран на един интелигентен, не обслужваем
сензор, интегриран в дозиращата глава.

През време на дозирането, сензорът измерва актуалното налягане и 
изпраща стойността му към микропроцесора на помпата.

Генерира се вътрешна диаграма, комбинираща актуалната стойност на 
налягането с положението на мембраната (дължината на хода). Чрез нея се 
следи процеса на дозиране, понеже всякакви смущения веднага се улавят, 
поради специфичните отклоненията в кривата, които предизвикват.

FlowControl изисква минимално насрещно налягане 
от of 2 bar. Grundfos препоръчва допълнителен 
натоварващ клапан (прибл. 3 bar) на разтоварващата 
страна, при дозиране на малки количества (< 1 l/h)

Функции – Управляван дебит ( FlowControl )

Smart Digital



Вътрешна индикаторна диаграма

1 Нагнетяване - 2 Разтоварване - 3 Разширение - 4 Засмукване

Smart Digital



Интелигентността е вече интегрирана!

Кавитация

Газови мехурчета

Превишено налягане
& спукана линия

Теч в 
нагнетателния и 

засмукващия 
клапан

Аларми и предупреждения се визуализират в Меню Аларми

Зададен дебит

Измерен 
дебит

AutoFlowAdapt
Зададен дебит = Измерен дебит

Smart Digital



Решения за дегазиращи се течности

Подобрен дизайн на доз. 
глава и клапаните

Винаги 100% 
засмукващ ход

Откриване на газови 
мехурчета и стратегия на 

задвижване за 
автоматично дегазиране

Авто деаериране в 
режим standby

Smart Digital



Решения за дегазиращи се течности

Сега можем да дозираме дори 
шампанско!

Smart Digital



Доказано Grundfos качество – сега и extra large

• Продължение на 
нашата традиция за 
съвършено дозиране

• Произведени и тествани 
по строгите стандарти 
за качество на Grundfos 



Цялата гама SMART Digital 



SMART Digital  – приложения във водоснабдяването

• Утаяване

• Флокулация

• Дезинфекция

• pH неутрализация

• Дозиране на омекотители и антикорозионни агенти

Основни ползи

• Дозиране на течности с висок вискозитет

• Ниска консумация на химикали

• Висока сигурност на процеса



• Голям графичен дисплей

• 28 езика

• „Клик“- колело за лесен избор

• Интуитивна структура на менюто

• Фоновата светлина на дисплея 
показва статуса на помпата

Интуитивна работа
Интуитивен контрол според цвета на фоновата светлина на дисплея

../../../../../Movies/Smart Digital/Simplicity.wmv


Въпроси?



Благодаря за вниманието!


