Продуктова програма АкваКом

Областите на приложение и продуктите, които предлага фирмата са следните:
Водоподготвителни инсталации.
Обратна осмоза, Ултрафилтрация, Озониране, UV, Водоомекотители, Полиелектролити , Дозиране на течни
дезинфектанти, Производство и дозиране на хлорен двуокис;
Автоматични самопромиващи се пясъчни филтри
Приложения:
- Пълна обработка на води за питейни нужди и производствени цели;
- Технологични води;
- Отпадни води.
Продуктова гама:

Водоомекотителни инсталации осигуряващи
твърдост на водата по- малка от 0,08 немски градуса.
- Самостoятелни инсталации с производителност
от - 300 l/h до 57 000 l/h;
- Над 60 000 l/h, по заявка;
- Пълна автоматизация на процеса.
Приложение:
- Парни котли;
- Подготовка на водата преди подгряване.
Електромагнитни и моторни мембранни дозиращи
помпи за всякакъв вид течни флуиди.
- Дебит 0,1-80 л/час; налягане16-2 бара;
- До 720 удара в минута;
- Ръчно и автоматично управление;
- 4…20 mA управляващ сигнал;
- Възможности за програмиране.
Инсталации за подготовка и дозиране на
прахообразни химикали.
- Серийни инсталации с производителност до 8 м3/h;
- Пълна автоматизация на проце са;
- Пълна окомплектовка за дозиране на насипни
химикали;
- Варианти с touch display;
- Модели и с ръчно обслужване.
Инсталации „Мембранни технологии“ .
- Обратна осмоза - RO;
- Ултрафилтрация - UF.
Приложение:
- Безалкохолни напитки;
- Вода за питейни нужди.
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Ексцентрични, винтови дозиращи помпи за
полимерни флуиди.
Дебит 1,5 - 40 000 л/час; налягане 24 - 3 бара;
Ръчно и автоматично управление;
4…20 mA управляващ сигнал;
Приложение:
За високо вискозни флуиди и смеси.
UV Инсталации за дезинфекция на водата.
За тръби и за откити канали. UV дезинфекция на
води за дебити от 1 до 400 м3/час;
Доза на облъчване 400 J/m2.
Приложение:
Третиране (дезинфекция) на водата без
химическа обработка.
Инсталации за производство и дозиране на Озон.
Серийни инсталации с производителност от 6 до 7 000 g/h;
Приложение:
Безалкохолни напитки и пивоварна
промишленост, окисление на манган и желязо;
Плувни басейни;
Вода за питейни нужди.
Индустриални микро филтри.
Корпус от неръждаема стомана 304 или 316;
Дебити от 1 до 34 m3/h
Филтруващи елементи – 200, 100, 50, 25, 10, 5,
3, 1, 0,45, и 0,2 µm
Приложение:
Безалкохолни напитки и пивоварна промишленост;
Tехнологични води;
Вода за питейни нужди.
Сензори и контролери за измерване и регулиране на:
pH, ORP, Chlorine, Chlorine dioxide, Ozone,
Temperature, Conductivity, dissolved oxygen,
мътност, ХПК, БПК, нитрати, амоняк и др.
Пропорционално или PID регулиране
ProﬁBus система за предаване на информацията
Пълна визуализация на измерването и
управлението
За питейни и индустриални нужди.
Производителност от 6 500 l/h до 105 000 l/h;
Пълна автоматизация на процеса, чрез
използване на eжекторни системи;
Без използване на електрическо захранване;
Без обслужващ персонал.
Приложение:
Отпадни води;
На открити или отдалечени места .
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