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Dejonizator Polwater CDX2

Niskie koszty eksploatacji
Dejonizatory Polwater CDX2
charakteryzują się bardzo
niskimi kosztami eksploatacji.

Jakość wody ultraczystej
Dejonizator Polwater CDX2 to
gwarancja najwyższych i
stabilnych parametrów wody
ultraczystej.

Szeroka funkcjonalność
System czujników ciśnienia,
system przeciwzalaniowy,
monitoring podzespołów,
pompa zasilająca, system
elektrozaworów

Trwałość i niezawodność
Dwu, trzy lub pięcioletnia
gwarancja. Nieograniczona
trwałość.

Nowe technologie
Technologia  zapobiegająca
kontaminacji .
Teechnologia bezpośredniej
produkcji .
Technologia zwiększonej
wydajności materiaółów
eksploatacyjnych .
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Dejonizatory Polwater serii CDX2 to niezawodne  urządzenia

zapewniające dostęp do wody ultraczystej, każdemu nowoczesnemu

laboratorium. Te ekonomiczne w eksploatacji urządzenia, posiadają

bogate wyposażenie,  wysokiej klasy układy pomiarowe oraz

automatyczny system monitoringu i sterowania.

Ergonomia
Pobór za pomocą przycisku i dozowanie
dowolnej ilości wody(Q) sprawiają, że
korzystanie z dejonizatora CDX2 jest wyjątkowo
łatwe i intuicyjne. Wyświetlacze LCD i LED
informują o  wszystkich istotnych parametrach
pracy systemu.

Możliwość rozbudowy.
Modułowa konstrukcja
pozwala na dowolną
rozbudowę w każdym czasie.



technologia

Panel kontrolny LED

System sterowania

Sterylizator UV

IKontroler

Ekran LCD

Ultrafiltracja
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Dejonizatory Polwater CDX2, seryjnie
wyposażone są w przepływowe
konduktometry o bardzo wysokiej
dokładności pomiaru. Zgodność z
normami PN-EN ISO 3696:1999 “Woda
stosowana w laboratoriach
analitycznych” oraz PN-EN 60746-
3:2006 “Pomiar przewodności
elektrolitycznej”. Do konduktometrów
dołączone jest

.
Świadectwo

Wzorcowania

Zobacz różnicę
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Polwater

Cela pomiarowa Polwater CDX2
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Pobór z pomocą przycisku na

panelu sterującym oraz
wygodne dozowanie dowolnej
ilości wody.

Zaawansowane sterowanie i

licznik wyprodukowanej wody.

Praca przy niskim ciśnieniu

wody zasilającej.

Czytelne i komunikaty na

panelach LED i LCD.

Samoczyszczenie systemu.

Pomiar przewodności w 2

punktach: wody ultraczystej i
po module RO.

Filtracja wstępna

dostosowana do niskiej jakości
wody wodociągowej.

DOKŁADNE UKŁADY POMIAROWE
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Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym katalogu w tym parametrów
technicznych, wyposażenia, i specyfikacji. Wszelkie informacje podane w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
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Przestrzeganie wszystkich stosownych praw autorskich spoczywa na użytkowniku. Bez ograniczania praw autorskich, żadna część tego
dokumentu nie może być reprodukowana, przechowywana lub wprowadzone do systemów wyszukiwania informacji ani przekazywana w
jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny, fotokopii, nagrywania lub innych), lub dowolnym celu, bez wyraźnej
pisemnej zgody firmy Labopol.

Firma może być właścicielem patentów, wniosków patentowych, znaków towarowych, praw autorskich lub innych praw własności
intelektualnej dotyczących przedmiotu tego dokumentu. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w jakiejkolwiek pisemnej umowie
licencyjnej firmy otrzymanie tego dokumentu nie oznacza udzielenia licencji na te patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub
inne prawa własności intelektualnej.

Specyfikacja

Wymiary i waga

Woda zasilająca

Model

Wydajność nominalna                            10 dm /h

Oporność wł.

Przewodność el. wł.                            0,055 µS/cm                         0,055 µS/cm                        0,055 µS/cm

Drobnoustroje (V M U)                          cfu/ml <1                              c

Szerokość 270 mm

Głębokość 550 mm                                 550

Waga 12 kg

Jakość woda wodociągowa

Ciśnienie minimalne                                2,0 bar

Temperatura maksymalna                        35 C

Temperatura minimalna                             5 C
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CDX2-90                              CDX2-100                            CDX2-200

15 dm /h                              30 dm /h

18.2 M cm                            18.2 M cm                          18.2 M cm

TOC 10 ppb 10 ppb 10 ppb

fu/ml <1                             cfu/ml <1

European Pharmacopoeia 7th ed.             lepsza                                    lepsza                                  lepsza

Farmakopea Polska IX                             lepsza                                    lepsza                                  lepsza

PN-EN ISO 3696: 1999                        1 stopień (V M)                     1 stopień (V M)                    1 stopień (V M)

270 mm                               270 mm

mm                               550 mm

15 kg                                   20 kg

Zasilanie                                             230V/50Hz                             230V/50Hz                           230V/50Hz

woda wodociągowa               woda wodociągowa

2,0 bar                                2,0 bar

35 C                                   35 C

5 C                                      5 C
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Wysokość 580 mm                                 580**) mm                               580 mm

Dejonizatory Polwater CDX2

ISO 9001:2008 MSDS

www.polwater.pl

Labopol
ul. Zawiła 55B

30-399 Kraków

Adres do korespondencji:

30-309 Kraków 11 skr. 50

Faks 12 376 79 90

e-mail: labopol@labopol.pl

Infolinia 12 356 54 51

**) Dotyczy modeli bez zewnętrznych zbiorników i podzespołów


