


  :HATPALA™ יתרונות ממברנות

דחיית מלחים גבוהה	 

פרודוקטיביות אופטימלית	 

צריכת אנרגיה נמוכה 	 

מבנה חסון ויציבות כימית גבוהה	 

פוטנציאל סתימה נמוך 	 

יכולת התנקות מצוינת ועמידות גבוהה בתהליכי חיטוי וניקיון אגרסיביים	 

ממדים ומחברים סטנדרטיים	 

מחירים תחרותיים	 

כפועל יוצא משילוב התכונות הנ”ל - הוצאות תפעול נמוכות	 

ממברנות ™HATPALA זמינות לאספקה מידית בישראל. 

הן מגובות בתמיכה טכנית מקומית ומקיפה הכוללת:

תחזיות ביצועים למתקני RO חדשים וקיימים	 

ניתוח נתוני תפעול מנורמלים	 

חישובי מינון תוספים למניעת שיקוע, חמצון ואילוח	 

הנחיות שימוש בחומרי ניקוי וחיטוי 	 

ממברנות  של  מיריעות  )איטליה(   OLTREMARE ע”י  טרייטל  עבור  מיוצרות   HATPALA™ הפוכה  אוסמוזה  ממברנות 

™DOW )ארה”ב(.

בנושאי ממברנות   OLTREMARE LIQUID SEPARATIONS הינה הנציגה הבלעדית בישראל של  כימית  טרייטל הנדסה 

אוסמוזה הפוכה לטיפול במים.

יישומים

התפלת מים באמצעות ממברנות אוסמוזה הפוכה הינה תהליך נפוץ ומקובל 

למגוון רחב מאד של יישומים.

ממברנות RO מסדרת ™HATPALA מיועדות בעיקר ליישומים הבאים:

התפלת מי רשת לתהליכי תעשייה	 

מי הזנה לדודי קיטור	 

מי הזנה למערכות קירור והשבת ניקוזן	 

מים לייצור והכנה של מזון ומשקאות	 

מים באיכות פרמצבטית	 

מים לתעשיית המיקרואלקטרוניקה	 

מים לתחנות כוח	 

מים נטולי מלחים למעבדות	 

התפלת מים מליחים לשתייה ולתעשייה	 

מחזור שפכי תעשיה	 

השבת מי תהום ומי קולחין	 

תיאור ותכונות

ממברנות RO מסדרת ™HATPALA הינן ממברנות מתקדמות לטיפול במים. הן מצטיינות בהתאמתן 

למקורות המים ונתוני הסביבה בישראל. 

ממברנות אוסמוזה הפוכה מדגמי ™HATPALA הינן ממברנות דקות ומרוכבות שלופפו בתצורה 

מים  רשת,  מי  התפלת  ע”י  ולשתייה  לתעשייה  במים  טיפול  ליישומי  מיועדות  הן  ספירלית. 

מליחים ושפכים. 



דגמים

היצע ממברנות ™HATPALA מרוכז בשלוש קבוצות דגמים עיקריות של ממברנות למים מליחים. 

הן מאופיינות כדלהלן:

 
Spacer עובי

 mil
שטח ממברנה

ft2 נומינלי
דחיית מלחים

נומינלית
ספיקת מי מוצר

ממ"ק/יממה
דגם

34 400 99.5% 41.6 BR3G-8040

28 440 99.5% 45.4 BR34-8040

28 365 99.5% 37.9 BR2-8040

28 85 99.5% 8.7 BR2-4040

28 28 99.4% 2.46 BR2-2540

34 400 99.65% 35.9 LOW2G-HR-8040

28 440 99.65% 39.7 LOW24-HR-8040

28 85 99.65% 7.2 LOW2-HR-4040

34 400 99.5% 39.7 LOW2G-8040

28 440 99.5% 43.5 LOW24-8040

28 85 99.5% 7.9 LOW2-4040

34 400 99.2% 45.4 LOW4G-8040

28 440 99.2% 50 LOW44-8040

28 85 99.2% 9.8 LOW4-4040

28 28 99.1% 3.03 LOW1-2540

34 400 99.5% 40 FOUL2G-8040

צוות ™HATPALA ישמח לסייע בבחירת דגמי הממברנות ובחישוב תחזית ביצועים בהתאם.

שתי קבוצות נוספות כוללות ממברנות מהדגמים:

דחיית מלחים גבוהה 

ופרודוקטיביות מצוינת

צריכת אנרגיה נמוכה בשילוב 

דחיית מלחים מעולה או 

פרודוקטיביות מצוינת

פוטנציאל סתימה נמוך 

במיוחד המבוסס על טכנולוגיה 

הידרופילית ומטען חשמלי 

ניטרלי

BRLOWFOUL

דגמי ממברנות ™HATPALA קיימים בתצורות 8040, 4040 ו-2540, כולן עם ממדים ומחברים סטנדרטיים.   

ניתן לקבל בהזמנה מיוחדת תצורות, ממדים ומחברים אחרים.

נתוני הדגמים הנפוצים מסוכמים בטבלה הבאה:

מיועדות לחיטוי בחום 

כנדרש מטיפול במים בתחום 

הפרמצבטיקה והמזון

מתאימות למי ים

SASEA
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