GELPUR OS
2400 P
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¤ada tûchto v˘robkÛ je v˘sledkem nejnovûj‰ích technologií v oblasti demineralizací vody pomocí systémÛ reverzní osmózy
(RO).
Systém je ﬁízen kontrolním panelem, coÏ
umoÏÀuje snadnûj‰í ovládání provozních
funkcí i údrÏby.
Zaﬁízení je urãeno pro men‰í odbûry vody v
domácnosti i v prÛmyslu (napﬁ. ve v˘robnách technické páry, v mycích linkách automobilÛ, kvûtináﬁstvích, obãerstveních, atd.)
Kontrola:
- nízkého tlaku
- vysoké vodivosti
STANDARDNÍ VYBAVENÍ
• Nosná konstrukce z nerez oceli
• Vstupní elektromagnetick˘ ventil
• Bezpeãnostní tlakov˘ spínaã
• Tlakové ãerpadlo s lopatkami
• Dávkovací ãerpadlo k odstranûní
vodního kamene
• Regulaãní ventily pro tlak a prÛtok
• Membrána s propustn˘m povrchem
• Smû‰ovací okruh
• Nádoby z nerez oceli AISI 316 L
• Kontrolní panel s digitálním displejem
• Kinetick˘ prÛtokomûr
• Alarm vysoké vodivosti

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
0,5 - 12 (bar)
5°C-40°C (41°F-104°F)
2400 l (25°C - 77°F
24 hodin)
Max. slanost vody na vstupu 1000 µS
SníÏení slanosti a tvrdosti >90%
1. ãerpadlo
0,55 kW
Zdroj el. energie
230V - 50 Hz
Rozmûry LxHxZ
55X95X43 (cm)

Tlak min. – max.
Teplota vody na vstupu
Denní produktivita vody

Údaje odpovídají vodû s 1000 µS - 25°C (77°F).
Hodnoty pro prÛtokové mnoÏství vody a v˘tûÏnost se
mohou mûnit v závislosti na mûnící se teplotû a vodivosti
zdrojové vody.

GELPUR OS 2400 P
Typ
Kód

Gelpur OS 2400 P
102.309.40
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PrÛmyslová reverzní osmóza
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GELPUR OS
6000 P - 12000 P

ÚPRAVNY PITNÉ VODY

PrÛmyslová reverzní osmóza

Série tûchto v˘robkÛ je v˘sledkem
nejnovûj‰ích v˘zkumÛ v technologii
vodních demineralizací RO systémÛ.
Systém je ﬁízen kontrolním panelem, coÏ
umoÏÀuje snadnûj‰í ovládání provozních
funkcí i údrÏby:
Vizualizace na displeji:
- tepelná vodivost napájecí vody
- teplota napájecí vody
- tepelná vodivost pﬁefiltrované vody
- teplota pﬁefiltrované vody
- prÛtokové mnoÏství pﬁefiltrované vody
- prÛtokové mnoÏství koncentrované vody
- provozní doba totalizátoru
- propustnost m3 totalizátoru
- pohotovostní a blokaãní alarm
Kontrola:
- nízkého tlaku
- vysokého tlaku
- ∆P
- hladiny v první sbûrné nádrÏi surové vody
- hladiny v nádrÏi pﬁefiltrované vody
- hladiny tekutiny k odvápnûní
- proplachovacího filtru
Ovládání:
- odvápÀování
- automatického mûkãení
- cyklu prom˘vání s automatick˘m
vypínáním
- dálkov˘ alarm
Min. a max. nastavené hodnoty pro:
- teplotu
- vodivost
- tlak
- prÛtoková mnoÏství
Zde se nejedná o klasické kinetické
prÛtokomûry, n˘brÏ o turbínové vysílaãe
prÛtoku.
Zaﬁízení je urãeno pro men‰í odbûry vody v
domácnosti i v prÛmyslu (napﬁ. ve
v˘robnách technické páry, v mycích
linkách automobilÛ, kvûtináﬁstvích,
obãerstveních, atd.)

Stand-by
position

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
• Nosná konstrukce z nerez oceli
• Vstupní elektromagnetick˘ ventil
• Bezpeãnostní tlakov˘ spínaã
• Tlakové ãerpadlo s lopatkami
• Dávkovací ãerpadlo k odstranûní vodního
kamene s hladinov˘m ãidlem
• Regulaãní ventily pro tlak a prÛtok
• Vysoká propustnost membrány
• Smû‰ovací okruh
• Proplachovací okruh membrány
• Nádoby z PRFV / nerez oceli AISI 316 L
• Automatick˘ systém zmûkãování
• Kontrolní panel s digitálním displejem
• Digitální vysílaãe prÛtokÛ pﬁefiltrované a
koncentrované vody
• Mikroprocesorov˘ mûﬁiã vodivosti
pﬁefiltrované vody
• âasomûr
• Totalizátor m3
NA OBJEDNÁNÍ
• Teplotní ãidlo napájecí vody
• Mikroprocesorov˘ mûﬁiã vodivosti
napájecí vody
• Odli‰ná frekvence a zdroj el. energie
• Diferenciální tlak. spínaã
• Spínaã pro vysok˘ tlak
• GSM systém

Typ
Kód
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TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
0,5 - 12 (bar)
5°C-40°C (41°F-104°F)
6000/12000 l (25°C - 77°F
24 hodin)
Max. slanost vody na vstupu 1000 µS
SníÏení slanosti a tvrdosti
>90%
1 ãerpadlo
0,55 kW (6000/12000)
Zdroj el. energie
230V - 50 Hz
Rozmûry L x H x Z
86x153x56 (cm)

Tlak min. - max.
Teplota vody na vstupu
Denní produktivita vody

Údaje odpovídají vodû s 1000 µS - 25°C (77°F).
Hodnoty pro prÛtokové mnoÏství vody a v˘tûÏnost se
mohou mûnit v závislosti na mûnící se teplotû a vodivosti
zdrojové vody.

Gelpur OS 12000 P
102.309.70

m
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GELPUR OS 6000 P - 12000 P
Gelpur OS 6000 P
102.309.50
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GELPUR OS
6000-28800
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TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
0,5 - 14 (bar)
5°C-40°C (41°F-104°F)
6000/28800 l (25°C - 77°F
24 hodin)
Max. slanost vody na vstupu 6000 µS
SníÏení slanosti a tvrdosti
>90%
1 ãerpadlo
2,2 kW (6000/28800)
Zdroj el. energie
380V / 3+N / 50 Hz
Rozmûry L x H x Z
86x153x56 (cm)

Tlak min. - max.
Teplota vody na vstupu
Denní produktivita vody

Údaje odpovídají vodû s 1000 µS - 25°C (77°F).
Hodnoty pro prÛtokové mnoÏství vody a v˘tûÏnost se
mohou mûnit v závislosti na mûnící se teplotû a vodivosti
zdrojové vody.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
• Nosná konstrukce z nerez oceli
• Vstupní elektromagnetick˘ ventil
• Bezpeãnostní tlakov˘ spínaã
• Vertikální vícestupÀové tlakové
odstﬁedivé ãerpadlo s tﬁífázov˘m
elektrick˘m motorem
• Dávkovací ãerpadlo k odstranûní vodního
kamene s hladinov˘m ãidlem
• Regulaãní ventily pro tlak a prÛtok
• Vysoká propustnost membrány
• Smû‰ovací okruh
• Proplachovací okruh membrány
• Nádoby z PRFV / nerez oceli AISI 316 L
• Automatick˘ systém zmûkãování
• Kontrolní panel s digitálním displejem
• Digitální vysílaãe prÛtokÛ pﬁefiltrované a
koncentrované vody
• Mikroprocesorov˘ mûﬁiã vodivosti
pﬁefiltrované vody
• âasomûr
• Totalizátor m3
• âidlo teploty pﬁefiltrované vody

Série tûchto v˘robkÛ je v˘sledkem
nejnovûj‰ích v˘zkumÛ v technologii
vodních demineralizací systémÛ RO.
Systém je ﬁízen kontrolním panelem, coÏ
umoÏÀuje snadnûj‰í ovládání provozních
funkcí i údrÏby:
Vizualizace na displeji:
- tepelná vodivost napájecí vody
- teplota napájecí vody
- tepelná vodivost pﬁefiltrované vody
- teplota pﬁefiltrované vody
- prÛtokové mnoÏství pﬁefiltrované vody
- prÛtokové mnoÏství koncentrované vody
- provozní doba totalizátoru
- propustnost m3 totalizátoru
- pohotovostní a blokaãní alarm
Kontrola:
- nízkého tlaku
- vysokého tlaku
- ∆P
- hladiny v první sbûrné nádrÏi surové vody
- hladiny v nádrÏi pﬁefiltrované vody
- hladiny tekutiny k odvápnûní
- proplachovacího filtru
Ovládání:
- odvápÀování
- automatického mûkãení
- cyklu prom˘vání s automatick˘m
vypínáním
- dálkov˘ alarm
Min. a max. nastavené hodnoty pro:
- teplotu
- vodivost
- tlak
- prÛtoková mnoÏství
Zde se nejedná o klasické kinetické
prÛtokomûry, n˘brÏ o turbínové vysílaãe
prÛtoku.
Zaﬁízení je urãeno pro men‰í odbûry vody v
domácnosti i v prÛmyslu (napﬁ. ve
v˘robnách technické páry, v mycích
linkách automobilÛ, kvûtináﬁstvích,
obãerstveních, atd.)

NA OBJEDNÁNÍ
• Jednofázov˘ motor + odli‰ná frekvence
• Teplotní ãidlo napájecí vody
• Mikroprocesorov˘ mûﬁiã vodivosti
napájecí vody
• Diferenciální tlak. spínaã
• Spínaã pro vysok˘ tlak
• GSM systém

GELPUR OS 6000 - 288800
Typ
Kód

Gelpur OS 6000
102.309.80

Gelpur OS 12000
102.309.90

Gelpur OS 16800
102.310.10

Gelpur OS 21600
102.310.30
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Gelpur OS 28800
102.310.50

ÚPRAVNY PITNÉ VODY

PrÛmyslová reverzní osmóza
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GELPUR OS
48000 - 144000

ÚPRAVNY PITNÉ VODY

PrÛmyslová reverzní osmóza

Série tûchto v˘robkÛ je v˘sledkem
nejnovûj‰ích v˘zkumÛ v technologii
vodních demineralizací RO systémÛ.
Systém je ﬁízen kontrolním panelem, coÏ
umoÏÀuje snadnûj‰í ovládání provozních
funkcí i údrÏby:
Vizualizace na displeji:
- tepelná vodivost napájecí vody
- teplota napájecí vody
- tepelná vodivost pﬁefiltrované vody
- teplota pﬁefiltrované vody
- prÛtokové mnoÏství pﬁefiltrované vody
- prÛtokové mnoÏství koncentrované vody
- provozní doba totalizátoru
- propustnost m3 totalizátoru
- pohotovostní a blokaãní alarm
Kontrola:
- nízkého tlaku
- vysokého tlaku
- ∆P
- hladiny v první sbûrné nádrÏi surové vody
- hladiny v nádrÏi pﬁefiltrované vody
- hladiny tekutiny k odvápnûní
- proplachovacího filtru
Ovládání:
- odvápÀování
- automatického mûkãení
- cyklu prom˘vání s automatick˘m
vypínáním
- dálkov˘ alarm
Min. a max. nastavené hodnoty pro:
- teplotu
- vodivost
- tlak
- prÛtoková mnoÏství
Zde se nejedná o klasické kinetické
prÛtokomûry, n˘brÏ o turbínové vysílaãe
prÛtoku.
Zaﬁízení je urãeno pro men‰í odbûry vody v
domácnosti i v prÛmyslu (napﬁ. ve
v˘robnách technické páry, v mycích
linkách automobilÛ, kvûtináﬁstvích,
obãerstveních, atd.)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ
• Nosná konstrukce z nerez oceli
• Vstupní elektromagnetick˘ ventil
• Bezpeãnostní tlakov˘ spínaã
• Vertikální vícestupÀové tlakové
odstﬁedivé ãerpadlo s tﬁífázov˘m
elektrick˘m motorem
• Dávkovací ãerpadlo k odstranûní vodního
kamene s hladinov˘m ãidlem
• Regulaãní ventily pro tlak a prÛtok
• Vysoká propustnost membrány
• Smû‰ovací okruh
• Proplachovací okruh membrány
• Nádoby z PRFV / nerez oceli AISI 316 L
• Automatick˘ systém zmûkãování
• Kontrolní panel s digitálním displejem
• Digitální vysílaãe prÛtokÛ pﬁefiltrované a
koncentrované vody
• Mikroprocesorov˘ mûﬁiã vodivosti
pﬁefiltrované vody
• âasomûr
• Totalizátor m3
• âidlo teploty pﬁefiltrované vody
NA OBJEDNÁNÍ
• Jednofázov˘ motor + odli‰ná frekvence
• Teplotní ãidlo napájecí vody
• Mikroprocesorov˘ mûﬁiã vodivosti
napájecí vody
• Diferenciální tlak. spínaã
• Spínaã pro vysok˘ tlak
• GSM systém

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
0,5 - 21 (bar)
5°C-40°C (41°F-104°F)
48000/144000 l
(25° C - 77°F - 24 hodin)
Max. slanost vody na vstupu 6000 µS
SníÏení slanosti a tvrdosti
>90%
1 ãerpadlo
4 kW (typ 48000)
7,5 kW (typ 72000)
7,5 kW (typ 96000)
7,5 kW (typ 120000)
11 kW (typ 144000)
Zdroj el. energie
380V / 3+N / 50 Hz
Rozmûry L x H x Z
300x170x96 (cm)
Tlak min. - max.
Teplota vody na vstupu
Denní produktivita vody

Údaje odpovídají vodû s 1000 µS - 25°C (77°F).
Hodnoty pro prÛtokové mnoÏství vody a v˘tûÏnost se
mohou mûnit v závislosti na mûnící se teplotû a vodivosti
zdrojové vody.

GELPUR OS 48000 - 144000
Typ
Kód

Gelpur OS 48000
102.310.70

Gelpur OS 72000
102.310.90
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Gelpur OS 96000
102.311.10

Gelpur OS 120000
102.311.30

Gelpur OS 144000
102.311.50

GEL ANTISCALANT
R.O. 1
CHEMICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Smûs polyfosfonick˘ch látek
Skupenství
kapalné
Barva
jantarová
Zápach
pﬁíznaãn˘
Specifická váha
1,1 Kg/dm3
Rozpustnost
Kompletní
pH:
10-11
Bod tání/interval
–
Bod rozkladu/interval
–
Bod vzplanutí
Nehoﬁlav˘

GEL ANTISCALANT R.O. 1 je tekutina
vhodná k o‰etﬁení napájecí vody do
systémÛ reverzní osmózy, která má
ochrann˘ a dispergaãní úãinek, ãímÏ
zabraÀuje usazování solí v osmotick˘ch
membránách.
GEL ANTISCALANT R.O. 1 se dávkuje
pomocí dávkovacích ãerpadel série
DOSAMATIC.
Dávkování je zvoleno podle charakteristiky
vody a typu systému reverzní osmózy.
- Ochrann˘ a dispergaãní úãinek
- ·títek s oznaãením kvalitativního a
kvantitativního sloÏení pﬁípravku a
oblasti jeho pouÏití.
- Snadné pouÏití.
- Praktick˘ pﬁípravek k ﬁedûní.

R.O. 2
CHEMICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Sodná sÛl polyfosfonické kyseliny
Skupenství
kapalné
Barva
naÏloutlá
Zápach
pﬁíznaãn˘
Specifická váha
1,38 Kg/dm3
Rozpustnost
Kompletní.
pH:
10,5
Bod tání/interval
0°C - 32°F
Bod rozkladu/interval
–
Point of inflammability:
Nehoﬁlav˘

Ochranná a dispergaãní
tekutina k o‰etﬁení napájecí
vody s nízk˘m obsahem Ïeleza
do systémÛ reverzní osmózy
GEL ANTISCALANT R.O. 2 je tekutina
vhodná k o‰etﬁení napájecí vody do systémÛ
reverzní osmózy, která má ochrann˘ a
dispergaãní úãinek, ãímÏ zabraÀuje
usazování solí v osmotick˘ch membránách.
V˘robek je speciálnû urãen pro vodu
obsahující Ïelezo a kﬁemík.
GEL ANTISCALANT R.O. 2 se dávkuje
pomocí dávkovacích ãerpadel série
DOSAMATIC.
Dávkování je zvoleno podle charakteristiky
vody a typu systému reverzní osmózy.
- ochrann˘ a dispergaãní úãinek
- ·títek s oznaãením kvalitativního a
kvantitativního sloÏení pﬁípravku a oblasti
jeho pouÏití.
- Snadné pouÏití.
- Pﬁipraven˘ k ﬁedûní.

GEL ANTISCALANT R.O.
Gel Antiscalant R.O. 1 25 kg
133.030.00

Gel Antiscalant R.O. 2 25 kg
133.030.10
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Ochranná a dispergaãní tekutina
k o‰etﬁení napájecí vody do
systémÛ reverzní osmózy

GEL ANTISCALANT

Typ
Kód

7

7

GEL WASHING
BASIC
CHEMICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

ÚPRAVNY PITNÉ VODY

Koncentrovan˘ pﬁípravek k
odstranûní organick˘ch usazenin
v osmotick˘ch modulech
GEL WASHING BASIC je základní roztok
pro odstranûní organick˘ch usazenin v
osmotick˘ch modulech.
Zﬁedûním celého roztoku (1 litr) na 100
litrÛ pﬁefiltrované vody získáme
koncentraci základního roztoku 0,2%.
Po zﬁedûní pﬁípravku nechte koncentrovan˘
roztok cirkulovat pomocí ãerpadla v
osmotick˘ch membránách, pﬁiãemÏ
dodrÏujte instrukce uvedené v uÏivatelské
pﬁíruãce systému reverzní osmózy.
V odli‰ném pﬁípadû konzultujte
proplachovací operaci s Technick˘m
oddûlením firmy GEL.
- OdstraÀuje organické usazeniny.
- ·títek s oznaãením kvalitativního a
kvantitativního sloÏení pﬁípravku a
oblasti jeho pouÏití.
- Snadné pouÏití.
- Pﬁipraven˘ k ﬁedûní.

Roztok anorganick˘ch kyselin.
Skupenství
kapalné
Barva
bûlavá
Zápach
bez zápachu
Specifická váha
cca 1 Kg/dm3
Rozpustnost
Kompletní
pH:
11
Bod tání/interval
0° C - 32°F
Bod rozkladu/interval
–
Bod vzplanutí
Nehoﬁlav˘

GEL WASHING
ACID
CHEMICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Koncentrovan˘ kysel˘ roztok k
odstranûní anorganick˘ch
usazenin v osmotick˘ch modulech
GEL WASHING ACID je kysel˘ roztok
pro odstranûní anorganick˘ch usazenin v
osmotick˘ch modulech.
Zﬁedûním celého roztoku (5 litrÛ) na 100
litrÛ pﬁefiltrované vody získáme
koncentraci kyselého roztoku 0,2%.
Po zﬁedûní pﬁípravku nechte koncentrovan˘
roztok cirkulovat pomocí ãerpadla v
osmotick˘ch membránách, pﬁiãemÏ
dodrÏujte instrukce uvedené v uÏivatelské
pﬁíruãce systému reverzní osmózy.
V odli‰ném pﬁípadû konzultujte
proplachovací operaci s Technick˘m
oddûlením firmy GEL.
- OdstraÀuje anorganické usazeniny.
- ·títek s oznaãením kvalitativního a
kvantitativního sloÏení pﬁípravku a
oblasti jeho pouÏití.
- Snadné pouÏití.
- Pﬁipraven˘ k ﬁedûní.

Roztok of inorganic acid
Skupenství
V˘robek:
Zápach
Specifická váha
Rozpustnost
pH:
Bod tání/interval
Bod rozkladu/interval
Point of inflammability:

kapalné
bílá
bez zápachu
1,38 Kg/dm3
Kompletní
2,8
0° C - 32°F
–
Nehoﬁlav˘

GEL WASHING V¯ROBEKS
Typ
Kód

Gel Washing Basic 1 l
109.080.60

128

Gel Washing Acid 5 l
109.080.50

GELPUR OS
Typ

PrÛtok
vody

Max.
slanost

Instalovan˘
zdroj

Provozní
tlak

Regenerace

Zdroj el. energie

Rozmûry
LxZxH

Hmotnost

GELPUR OS 2400 P
GELPUR OS 6000 P

100 l/h

1000 µS

0,55 kW

10 bar

60%

250 l/h

1000 µS

0,55 kW

10 bar

60%

230V / 50 Hz

55 x 95 x 43 cm

65 kg

230V / 50 Hz

86 x 56 x 153 cm

80 kg

GELPUR OS 12000 P

500 l/h

1000 µS

0,55 kW

10 bar

60%

230V / 50 Hz

86 x 56 x 153 cm

88 kg

GELPUR OS 6000

250 l/h

6000 µS

2,2 kW

GELPUR OS 12000

500 l/h

6000 µS

2,2 kW

10 bar

75%

380V/3 + N / 50Hz

86 x 56 x 153 cm

100 kg

10 bar

75%

380V/3 + N / 50Hz

86 x 56 x 153 cm

108 kg

GELPUR OS 16800

700 l/h

6000 µS

GELPUR OS 21600

900 l/h

6000 µS

2,2 kW

10 bar

75%

380V/3 + N / 50Hz

86 x 56 x 153 cm

116 kg

2,2 kW

10 bar

75%

380V/3 + N / 50Hz

86 x 56 x 153 cm

124 kg

GELPUR OS 28800

1200 l/h

GELPUR OS 48000

2000 l/h

6000 µS

2,2 kW

10 bar

75%

380V/3 + N / 50Hz

86 x 56 x 153 cm

132 kg

6000 µS

4,0 kW

10 bar

75%

380V/3 + N / 50Hz

300 x 96 x 170 cm

310 kg

GELPUR OS 72000
GELPUR OS 96000

3000 l/h

6000 µS

7,5 kW

10 bar

75%

380V/3 + N / 50Hz

300 x 96 x 170 cm

370 kg

4000 l/h

6000 µS

7,5 kW

10 bar

75%

380V/3 + N / 50Hz

300 x 96 x 170 cm

430 kg

GELPUR OS 120000

5000 l/h

6000 µS

7,5 kW

10 bar

75%

380V/3 + N / 50Hz

300 x 96 x 170 cm

480 kg

GELPUR OS 144000

6000 l/h

6000 µS

11 kW

10 bar

75%

380V/3 + N / 50Hz

300 x 96 x 170 cm

550 kg
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