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Stacje uzdatniania wody serii ENRO-x3

Model
Woda 
surowa

Woda 
demineralizowana Odpad Wysokość Szerokość Długość

ENRO-1000 G1" G1" G1" 1980 1200 850
ENRO-1200 G1" G1" G1" 1980 1200 850
ENRO-1500 G1" G1" G1" 1980 1200 850
ENRO-2000 G5/4" G5/4" G5/4" 1980 1200 850

Przyłącza Wymiary [mm]

Model ENRO-1000 ENRO-1200 ENRO-1500 ENRO-2000
Wydajność wody 

demineralizowanej 
[15°C]

1000 l/h 1200 l/h 1500 l/h 2000 l/h

Ilość membran 4 5 6 8
Maksymalne 

ciśnienie 
16 bar 16 bar 16 bar 16 bar

Średnia sprawność 75% 75% 75% 75%
Moc elektryczna 

pompy
3 kW 4 kW 4 kW 4 kW

Zasilanie 
elektryczna

380-415 VAC, 
gniazdo 32A

380-415 VAC, 
gniazdo 32A

380-415 VAC, 
gniazdo 32A

380-415 VAC, 
gniazdo 32A

Pomiar 
przewodności

ciągły ciągły ciągły ciągły

Wbudowany 
hydrofor do wody 

demi
4 bar 4 bar 4 bar 4 bar

Filtry wstępne 3 3 3 3
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Stacje uzdatniania wody serii ENRO-x3

Stacja uzdatniania wody oparta o technologię odwróconej osmozy jest obecnie najbardziej 
ekonomicznym sposobem uzyskiwania wody demineralizowanej. W membranach 
osmotycznych woda rozdzielana jest na dwa strumienie permeat (czyli woda 
demineralizowana) oraz koncentrat (woda z podwyższoną zawartością minerałów). 
Odpowiednio wysokie ciśnienie zapewnia pompa wirnikowa. Przed podaniem na membrany 
woda przechodzi przez zespół �ltrów sedymentacyjnych oraz węglowych. Proces produkcji 
wody demineralizowanej nadzorowany jest przez sterownik elektroniczny. Najważniejsze 
cechy systemu:
-elektroniczna kontrola przepływu - zabezpiecza membrany przed uszkodzeniem na skutek 
błędnego ustawienia przepływów 
-alarm zbyt wysokiego stopnia uzysku permeatu 
-kontrola niskiego i wysokiego ciśnienia 
-ciągły pomiar przewodności wody demineralizowanej, uruchamianie cyklu płukania w 
zależności od przewodności 
-pomiar przewodności koncentratu (opcja) 
-ciągła archiwizacja przewodności, przepływu wejściowego, przepływu permeatu, stopnia 
uzysku 
-dozowanie antyskalantu przy braku zmiękczania wejściowego
-licznik godzin pracy, przypomnienie o przeglądach serwisowych 
-okresowe przepłukiwanie membran w trakcie pracy oraz postoju
-3 �ltry wstępne
-wbudowany hydrofor do podnoszenia ciśnienia wody demineralizowanej

Wytyczne projektowe 
1. Doprowadzenie wody surowej rurą DN32 innej o średnicy wewnętrznej min. 27 mm. 
Zakończenie gwintem typu G 1” poprzedzonym zaworem kulowym. Zakończenie w odległości 
nie większej niż 2 metry od dowolnej krawędzi stacji. Wymagane ciśnienie wody surowej nie 
mniejsze niż 2.5 bar. 
2. Odpływ kanalizacji zlokalizowany w odległości nie większej niż 2 metry od dowolnej 
krawędzi stacji. Odpływ bezciśnieniowy rurą typu PCV o średnicy nie mniejszej niż 50 mm. 
Odpływ na wysokości 20 - 80 cm
3. Zasilanie elektryczne. Gniazdo 32A 5P 400V. Napięcie 380 V, 50 Hz. Maksymalny pobór mocy 
5 kW (4 kW dla modelu ENRO-1000). 
4. Pozostawić miejsce dostępowe dla serwisu nie mniej niż 80 cm od każdej krawędzi stacji 
5. Pomieszczenie niezapylone. Temperatura otoczenia 10-40°C


