
Evsel içme suyu arıtımına uygun olarak üretilen Jammy ters ozmoz (RO) membranları sektördeki en güvenilir ve 

uygun ürünlerden biridir. Kontrollü sarım yapan gelișmiș membran teknolojisi sayesinde Jammy, değișmez 

performansa sahip kaliteli Ro membranlar üretir.  Jammy’nin birinci sınıf RO membran kalitesi; evsel sistemlerin 

içme suyunu en güvenilir șekilde arıtmasını sağlaması konusundaki ünüyle müșterilerin marka tanınırlığını 

geliștirmesine ve sürdürmesine yardımcı olur. Jammy membranları su akıșında minimum geçirgenlikle yüksek 

seviyelerde tuz giderimi için özel olarak tasarlanmıștır. Jammy RO Membranlarının NSF (National Sanitation 

Foundation) sertifikası ve İçme Suyu Sağlık ve Güvenlik Hijyen İznine Tabi Ürünleri vardır. 

JAMMY EVSEL TERS OZMOZ MEMBRANLARI

1. İlk kullanımda dolan tank boșaltılmalıdır. İlk elde edilen suyu, içme 

suyu veya gıda ișlemede kullanmayın.

2. İlk ıslanmadan sonra membranları her zaman nemli tutun, 

kurumasına izin vermeyin.

3. Bu ürün bilgilendirme bülteninde verilen ișletme koșulları ve 

yönergelere kesinlikle uyulmadığı takdirde, sınırlı garanti de geçersiz 

olacaktır. 

ÖNEMLİ KULLANIM TALİMATLARI

Besleme

Tuz Contası

Ürün 
Suyu

Tuz 

Membran Tipi................................................................... : Poliamid İnce-Film Kompozit

Maksimum İșletme Sıcaklığı................................................ : 113oF/ 45oC

Maksimum İșletme Basıncı ................................................. : 300 psi (21 bar)

pH aralığı, sürekli ișletim..................................................... : 2-11

pH aralığı, kısa süreli yıkama (30 dk).................................... : 1-12

Maksimum besleme suyu silt yoğunluk indeksi (SDI) .............. : 5

Serbest Klor Oranı............................................................. : <0.1ppm

ÇALIȘMA KOȘULLARI

Model No.

JAMMY -1812 11.75 (298) 0.87 (22) 0,68 (17) 1.75 (44.5) 10.00 (254)

A B C D E
Ölçüler - Inches (mm)

*Evsel İçme Suyu elementlerinin contası basınçlı kılıflarla standart 2.0 inç I.D.’dir.                                                                                                  1 inç=25.4 mm

Su Verimi (GPD) 75 

Tuz Giderme Oranı (%) 96 

Standart Özellikler

*Test ortam koșulları: 25oC, 250 PPM NaCI solüsyon, 60 PSI

4. Uzun süreli olarak sistemin çalıștırılmayacağı durumlarda biyolojik 
büyümeyi engellemek için membran elementleri koruma solüsyonu 
içine batırılmalıdır. Kullanmadan önce koruyucuyu iyice durulayın. 

5. Uygun olmayan kimyasal ve yağların elementler üzerindeki 
etkilerinden tamamen son kullanıcı sorumludur. Bu șekilde uygunsuz 
kimyasal ve yağ kullanımları sınırlı garantiyi geçersiz kılacaktır.  


