
ENDÜSTRiEl PERMO 7000 A4X
Permo A4X Mikroprosesör Kontrollü

Süper Otomatik Su Yumuşatma Cihazları
Permo 7000 A4X, endüstriyel kullanımdaki
A4X kumanda panelli cihazların ara serisini
oluşturmaktadır.

Yumuşatılmış su sitelerde, endüstride, otellerde,
tatil köylerinde, hastanelerde;
- Tesisatları korumak için,
- Kapalı devrelerin doldurulmasında
- Prosessularında kullanılmaktadır.

Permo 7000 A4X ;
- Cam elyaf ile güçlendirilmiş polyester gövdeden,
- Dişli tip 1 1/2" bağlantılı, norly hidrolik kumanda
panelinden,
- ıP54 standartil Permo 7000 A4X Kumanda
Panelinden,
- FD.A onaylı kuwetli katyonik reçineden
- Tuz kabı ve bağlantılarından oluşur.

Permo su yumuşatma cihazlarının diğer tüm
benzerlerine göre en önemli üstünlüğü;
rejenerasyonunu ters akışlıolarak yapmasıdır, tuzlu
su akışınıdiğer sistemlerin aksine aşağıdan yukarıya
doğru yaparak sertliği oluşturan iyon kaçağını
ortadan kaldırması, günümüzün bilgisayar
teknolojisini su yumuşatma prosesine 1973yılında
ekleyerek ve her sene geliştirerek bilgisayar
kontrollü tek ve en mükemmel cihaz olmasıdır.

Permo 7000 A4X Kumanda Paneli;
- Debiye, zamana ve hem debi hem zamana
göre rejenerasyona geçme imkanı,
- Debi kontrollü çalışma konumunda gün gün su
tüketim değişimlerinin programa entegrasyon,
- Parametrelere göre verilerin otomatik olarak
düzeltilmesi
- Çoklu kullanımlarda mikroprosesörler arasında
iletişim imkanı,
- Değişik parametrelerin isteğe göre
görüntülenmesi,
- Su yumuşatma cihazının önüne konulacak bir
presostad vasıtası ile rejenerasyon esnasında
gerçekleşecek su kesintisine karşı sistem kendini
korumak amacı ile rejenerasyonu durduracaktır.
Cihaz basıncı hissettiği anda rejenerasyona kaldığı
yerden devam edecektir.
- Rejenerasyon esnasında elektrik kesilmesi
durumunda mikroprosesör rejenerasyonun hangi
evresinde kaldı ise o evreyi tekrar başlatocaktır.
- Lityum pil ile programların elektrik kesintisine karşı
korunması,
- Arızaları raporlama imkanı.
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PERMO 7000 A4X

'Impulslu sayaç
opsiyoneldir.
Yumuşatıcı ile dozaj
pompası için tek bir
sayaç kullanılacak
ise sayaç
yumuşatıcısının
çıkışına
bağlanmalıdır.

PERMO 7000 A4X Bağlantı Şeması
(Düz çizgi ile belirtilen malzemeler Permo'nun kapsamındadır.
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Permo 7000 A4X
kumanda
paneli duvara
monte
edilebilir.
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olmalıdır.

Permo 7000 A4X Debi / Basınç Kaybı Diagramı
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Debi (m3/h)

Teknik Özellikler

Çalışma anındaki elektrik tüketimi : 50 VA

Besleme hattı: 220/240V - 50, 60 Hz

Su Ortam sıcaklıkları: 35/40 -c
Çalışma basınçları : 1.5 - 7 bar

2
Giriş,çıkış
borulamasından
mesafe 7075,
7125 için yaklaşık
1907mm, 7150ve
7225 için yaklaşık
1659 mm'dir.

Ölçüler mm'dir.
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Permo 7000 A4X Özellikleri 7075 7125 7150 7225

Reçine Hacmi 75 125 150 225

Değişim Kapasitesi (Om3) 525 875 1050 1575

Rejenerasyon başına tuz tüketimi (kg) 21 35 42 63

Tuz tankı ilk yüklemesi(kg) 200 200 300 300

Tuz tankı doldurulması (Rejenerasyon adedi) lA 6 7 5

Tuz tankı tüketilen su miktarı (Lt) 600 1000 1200 1500

Işletme ağırlığı (kg) 500 550 850 1005

Ambalajlı ağırlığı (kg) 180 230 275 350

Pemıo. modellerinde haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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