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Omvänd osmosaggregat Thero 90,
som genom membranteknik avskiljer övrigt
förhöjt innehåll samt eventuella
läkemedelsrester, bromerade kolväten,
tungmetaller, restantibiotika m.m.
Kapaciteten är 90 liter/h och dricksvattnet
erhålls via en separat vattenkran.
RO-aggreaget tillämpar s.k. on-line produktion. Dvs aggregatet behöver inte
nyttja en separat lagringstank för att klara
vattentillgången. Detta innebär mindre
platsbehov, ingen risk för mikrobakteriell
tillväxt samt bättre smak då risken för
gummiblåsans (lagringstank) smakpåverkan uteblir.
Produkten är utvecklad och tillverkad av
BWT i Österrike.
Vid utvecklingen har produktsäkerhet,
funktion och design satts i fokus.
Membranteknik- omvänd osmosprocessen
Vattenreningen bygger på den naturliga
osmos processen och använder ett halv

genomträngligt membran som fungerar
som kroppens cellväggar. Det halvgenomträngliga membranet släpper endast
igenom vattnets molekyler och skapar två
faser med olika koncentrationer av lösa
ämnen, den rena-, och den koncentrerade fasen. Naturen stävar efter jämvikt,
i osmos processen vill den rena fasen
kontinuerligt späda ut den koncentrerade
fasen. Vid vattenrening vill man motverka
spädning och ta till vara på den rena,
separerade fasen. För att lyckas med det
tillämpas ett arbetstryck som övervinner
det naturliga osmos trycket. Vattenreningsprocessen kallas omvänd osmos efter
engelskans reverse osmosis (RO).
Membranet är mycket effektivt och reducerar nästan allt innehåll av mikroorganismer
och lösta ämnen i vattnet, på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt. Den rena fasen
(rena vattnet) går vidare till förbrukning.
Den koncentrerade fasen leds till avlopp.
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