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GANDESTE GLOBAL ACTIONEAZǍ LOCAL!

Ce sunt zeolitii?
In cei peste 200 de ani de la descoperirea lor, zeolitii au fost considerati, de majoritatea cercetatorilor
din domeniul geologiei si al mineritului, drept curiozitati mineralogice. Primele cristale de zeoliti au
fost descrise din minele de cupru din Suedia de catre mineralogul Cronstedt in anul 1756.
Zeolitii sunt structuri cristaline solide realizate din siliciu, aluminiu, oxigen, care formeaza o structura
cubica in forma de fagure cu atom de aluminiu si siliciu , inconjurati de patru atomi de oxigen cu
cavitati si canale interioare ( 20 – 50% din volum) , in care se gasesc cationi si/sau mici molecule, sau
molecule de apa zeolitica.
Zeolitii apar in mod natural ca minerale, facand parte din clasa silicatilor, cu structura tridimensionala,
formati prin asocierea inﬁnita a tetraedilor anionici de (SiAl)O4 , astfel se formeaza retele cu
numeroase goluri, canale, etc., ocupate de diferiti cationi si molecule cu raza mare.
Zeolit este un mineral natural super poros, uimitor datorita capacitatii sale extraordinare de a absorbi,
detine si sa elibereze substante chimice diferite, nutrienti, toxine si ioni, in functie de nevoi.
Structura lor permite de asemenea un schimb cationic usor, cationii din solutie putand dislocui pe cei
situati in canalele retelei zeolitice, fara a le modiﬁca structura.

MISIUNE
Misiunea companiei Zeolitos este de
a oferi o alternativǎ simplǎ si naturalǎ
in dezvoltarea si implementarea
soluțiilor de puriﬁcare si ﬁltrare a apei.
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PREMIUM

Beneﬁciile Filtrului de apǎ

TRIPLEX

Presiune maximǎ de lucru-8 bar.
Temperatura minimǎ 1ºC
Temperatura maximǎ 50ºC
pachetul conține:
-ﬁltrul triplex.
-capace,garnituri.
-sisteme de prindere,cheie.
Cartuș cu zeolit granulat activat.
Cartuș carbune activ.
Cartuș cu portelan granulat.

-Eliminǎ mirosurile neplǎcute
-Eliminǎ ﬁerul, manganul, amoniul,
amoniacul, nitriți, nitrați
-Are capacitatea de a ridica nivelul pH din apa
ﬁltratǎ pana la 8,5 -9.0.
-Elimină gustul neplăcut al apei din cauza contaminanților
-Blochează dezvoltarea microorganismelor din apă
-Material de ﬁltrare 100% natural: rășină cationică zeolitică
-Reduce turbiditatea
-Eliminǎ clorul din apǎ
Pentru a asigura calitatea ﬁltrǎrii,
cartușele interschimbabile din interiorul
ﬁltrului se ȋnlocuiesc la 6 luni

zeolit granulat activat

carbune activ

portelan granulat

FPRO67

Material de ﬁltrare 100% natural

FPRO67
-Material de ﬁltrare 100% natural: rășină cationică zeolitică

-Sisteme cu spălare inversă pentru reactivarea zeolitului
-Are capacitatea de a ridica nivelul pH din apa
ﬁltratǎ pana la 8,5 -9.0.
-Eliminǎ ﬁerul, manganul, amoniul,
amoniacul, nitriți, nitrați
-Eliminǎ mirosurile neplǎcute
-Eliminǎ clorul din apǎ
-Reduce turbiditatea
-Blochează dezvoltarea microorganismelor din apă
-Elimină gustul neplăcut al apei din cauza contaminanților
-Temperatura de lucru de la 4 la 50 °C
-Filtre de mari dimensiuni pentru producție de până la 50 mc / h

Compozitie chimica
Fe2O3: 1,1 – 1,7 %
CaO: 3 - 5 %
MgO: 0,2 – 0,6 %
K 2O: 1,0 – 1, %
Na2O: 1,0 – 3,2 %
P.C: 7 – 12 %
Quartz: 2 – 10 %
Feldspat: 4 – 20 %
Zeolit-Clinoptilolit: 60 – 80 %

ZEOFILTER

NUME PRODUS
DENUMIRE CHIMICA
TIP PRODUS

Anorganic, Aluminosilicat Hidratat
Rasina cationica

CAPACITATE SCHIMB CATIONIC 222 meq / 100 grame
100 % substanta activa
PURITATE
ABSORBTIE APA

48 %

MATERIAL PERICULOS

NU

GRANULATIE

0.5-1mm , 1mm-3mm , 3mm- 8mm

Statie mobila si modulara de tratare a apei
Apa potabila pentru comunitati rurale

CITY93

Statiile de tratarea apei sunt construite pe baza materialului ﬁltrant Zeoﬁlter
( zeolit Natural activat) produs tot de societatea noastra.
Statiile sunt unicele statii din tara care pot elimina eﬁcient si fara riscuri
Amoniul, Nitritii si Nitratii din apa, furnizand apa potabila populatiei.

Caracteristici principale:
Asigura eliminarea Amoniului, Nitritilor si Nitratilor
Fara chimicale, tratarea apei cu ﬁltrare baza de Zeolit Natural
Statia de tratare este mobila si asigura necesarul de apa potabila a unei comune;
Plug & Play, punere in functiune intr-o zi;
Garanteaza ﬁltrarea impuritatilor din apa;
Posibilitate montaj module suplimentare pentru: Duritate, Fier, Mangan;
Complet automatizata cu monitorizare on-line;
Prevazut cu instalatie de incalzire pentru protectie la inghet;
Consum redus de curent;
Posibilitare adaptare panouri solare pentru utilizare in zone fara curent;
Nu necesita personal specializat angajat;
Costuri reduse de functionare;
Instalatia de tratare este pre-montata in interiorul unui container modular si livrata gata
pentru bransare la retea. In termen de 8 ore de la livrare statia este functionala si asigura
potabilizarea apei.
Statia este modulara, putand adapta module pentru a creste sau scadea capacitatea de
ﬁltrare in functie de debitul apei. De asemnea se pot monta module suplimentare pentru
tratarea altor contaminanti decat initiali.

Descriere ciclu tehnologic:
Statiile functioneaza independent in baza programelor care automatizeaza ciclurile de lucru
tratare, regenerare, limpezire si golire.

Tratare:
- programul de tratare este primul care intra in functiune la alimentare cu curent electric si
asigura trecerea apei brute din bazinul de stocare prin toata instalatia, automat;
- pe traseul apei sunt montati senzori de presiune si nivel care informeaza operatorul in timp
real care este starea statiei;

Regenerare:
- periodic materialul ﬁltrant trebuie regenerat, contaminantul absorbit ﬁind preluat de catre
solutia de regenerare la trecerea acesteia prin ﬁltre;
- ﬁecare ﬁltru se regenereaza separat;
- se regenereaza un singur ﬁltru, celelalte functionand pe etapa de tratare;
- timpul de regenerare este de 2 ore;
- dupa ﬁnalizarea regenerarii unui ﬁltru se trece automat la regenerarea urmatorului;
- ﬁltrul regenerat trece in etapa de limpezire;
- ﬁecare ﬁltru se regenereaza la o perioada de 7 zile de functionare continua;
- solutia de regenerare este utilizata pentru regenerarea tuturor ﬁltrelor;
- dupa regenerarea tuturor ﬁltrelor din sistem solutia de regenerare se schimba;

Limpezire:
- pentru a evita contaminarea apei potabile se efectueaza limpezirea ﬁltrului regenerat;
- apa bruta este trecuta prin ﬁltrul regenerat si evacuata la canalizare;
- etapa dureaza 2 ore;
- dupa ﬁnalizarea limpezirii ﬁltrul trece in etapa de ﬁltrare;

Golire:
- solutia de regenerare se schimba dupa ﬁnalizarea ciclului de regenerare a tuturor ﬁltrelor
din sistem;
- golirea se face automat, apa din bazin ﬁind pompata la canalizare;
- dupa golire, bazinul se umple cu apa automat;
- apa de umplere a bazinului de regenerare este apa tratata nu apa bruta;

AVANTAJE
Retine contaminantii instant indiferent de debitul de lucru.
Elimina complet contaminantii, mirosurile din apa si reda puritatea.
Compus 100% natural, iar pentru eﬁcienta este activat termic si chimic.
Efectele activarii: creste capacitatea de schimb cationic, creste suprafata interna
activa si rata de transfer,
reduce costurile de intretinere.
Produsul nu polueaza si nu devine deseu chimic dupa utilizare.
Siguranta in protectia muncii.
Nu este material chimic periculos.

CITY93

Se observa cea mai buna absorbtie
a cuprului cu zeolitul granulat
(Z-S1,Z-S) produs al companiei
SC Zeolitos SRL

