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Laboratuvar,otoanalizör,biyokimya , hormon ,
eliza, araştırma, kalite kontrol, endüstriyel
uygulamalar, hassas yıkama amaçlarına uygun
saf su cihazdır.










Yüksek verimli sessiz RO basınç pompasıyla ile 1 ile 6 bar arasında şebeke basıncında
problemsiz çalışır.
Montajı çok kolaydır,tezgah altına yerleştirilebilir , hemen şebeke suyuna bağlanır
Su kesintilerine karşı 14 lt hazır saf su verir.
Destilasyon cihazından beş kat daha ekonomiktir
1 adet 20’’ AK ve birer adet 25 ve 5 mikron kartuş , uzun ömürlü kaliteli RO pompası
ve yüksek verimli RO membranları ve kendinden basınçlı 3.5 galon kapasiteli tankıyla
ekonomi sağlar. Su sertliği yüksek olan yerler için manual veya otomatik yumuşatıcı kolayca
takılabilir. 25 C şebeke suyunda saatte 30 litreye kadar üretim yapar.
Kolon tipi Karmaşık reçineli (MIXED BED) deionizasyonla 0,2 µS/cm (< 1ppmden az)
kalitesinde saf su sağlar.
El tipi dijital ppm metre ile saf su kalitesi okunabilir.
Ultra saf su cihazlarının ön arıtımı olarak da kullanılabilir.


Parametreler
MPMINIPURE COMPACT
Saf Su üretim (25 C de)
30lt/saat
İletkenlik
< 0,2 µS/cm*
Çıkış basıncı(tam dolu olduğunda) 1,5 bar
BESLEME SUYU ÖZELLİKLERİ
Basınç
1-6 bar
İletkenlik
< 500µS/cm
Kalıcı sertlik
< 8 dH*
Serbest klor
<2ppm
Demir
<0,2ppm
Boyutları
(EnxBoyXDerinlik)
44x81x27cm
Basınçlı tank (ÇapxYükseklik)
Ø40x56cm
Elektrik
220vAC 70 watt
MPMINIPURE COMPACT SARFLARI VE OPSİYONLARI
KOD NO
TANIMI
MP031
20 ‘’ AK KARTUŞ ( 1 adet)
MP032
20’’ 25 MIKRON KARTUŞ
MP033
20’’ 5 MIKRON KARTUŞ
MP2012
RO MEMBRANI (2 adet)
MP040
DEIONIZASYON KARTUŞU (2 ADET) (eski model için)
MP050
MANUAL YUMUŞATICI 713
MP051
DEIONIZE KOLONU 713

UYGULAMA ALANLARI
*Destilasyon cihazlarının yerine
*Genel Laboratuar analiz
*Otoanalizör
*Ultrasaf su cihazı beslemede
*Son durulama
*Otoklav
*Test kabinleri
*Tampon hazırlama
*Vasat hazırlama
*Fotometre
*Spektrofotometre
*vs

*Su sertliği 8 dH den yüksek yerlerde manual yumuşatıcı kolonu ilavesi tavsiye edilir.
*Günlük kullanım miktarı yüksek yerlerde farklı model cihazların kullanılması tavsiye edilir.

Sürekli gelişmelerin ışığında özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
www.mesmedikal.com www.minipure.info
MEDİKAL ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SAN. TİC. LTD ŞTİ

