
 
EPURODOS P340 
� Reduktor tlenu 
� Instalacje kotłów parowych 
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moŜliwości zastosowania produktu. 

 

 

 S E K C J A   P R O D U K T U 

Funkcje Zastosowanie 

EPURODOS P340 moŜe być stosowany w układach kotłów parowych o wysokim 
ciśnieniu roboczym. Produkt przeznaczony jest do stosowania w instalacjach, w 
których para nie ma kontaktu z produktami spoŜywczymi. 
 
Technologia 

Antykorozyjna: 

� Chemiczne odtlenianie wody 

zasilającej i kotłowej oraz 

kondensatu, 

� Pasywacja powierzchni 

metalowych. 

� EPURODOS P340 zawiera lotny, organiczny reduktor tlenu, dzięki któremu 
następuje chemiczne odtlenienie wody. Jego działanie obejmuje takŜe odcinek 
para-kondensat, 

� Dzięki swojej aktywności chemicznej stymuluje wytwarzanie na elementach 
instalacji magnetytowej powłoki pasywnej, 

� Jest preparatem o szybkim działaniu i charakteryzuje się wysoką zawartością 
składnika czynnego, dzięki czemu jest skuteczny przy zastosowaniu w niewielkich 
dawkach, 

� W celu kompleksowej ochrony instalacji preparat naleŜy  dozować w połączeniu z 
innymi produktami. Dobór odpowiedniego programu uzdatniania wody powinien 
być skonsultowany z przedstawicielem EPIW. 

Charakterystyka Dozowanie 

Postać: bezbarwna ciecz 

Gęstość (20°C): ok. 0,99 g/cm3 

pH (1%, 20°C): ok. 8,5 

T zamarzania: ok. -2 °C 

Etykieta ADR: nie dotyczy 

� Automatyczne, w proporcji do natęŜenia przepływu wody zasilającej kocioł. 
Preparat powinien być dozowany bezpośrednio do zbiornika zasilającego, 

� Zaleca się dozować preparat w postaci handlowej, bez rozcieńczania. W razie 
konieczności, moŜna rozcieńczyć preparat przy uŜyciu wody zdemineralizowanej 
lub kondensatu, 

� Dawka preparatu zaleŜy od wielu czynników, min.: jakości i temperatury wody 
zasilającej, obecności odgazowywacza termicznego i powinna być ustawiona z 
pomocą przedstawiciela EPIW, 

� W praktyce dawkę preparatu naleŜy dobrać tak, aby uzyskać wymagany poziom 
zawartości DEHA w kondensacie: DEHA: > 30 µg/dm3,  

� Elementy systemu dozującego mające bezpośredni kontakt z produktem powinny 
być wykonane z materiałów odpornych na alkalia (np. PVC, Teflon, EPDM, 
Polietylen).  

 S E K C J A   U ś Y T K O W N I K A 

Korzyści Kontrola  Opakowanie i magazynowanie 

� Kontrolę procesu uzdatniania naleŜy 
prowadzić w oparciu o monitorowanie 
efektów technologicznych (stan 
poszczególnych elementów instalacji) 
oraz analityczne pomiary jakości wody 
w instalacji, 

� Kontrolę dozowania EPURODOS P340 
prowadzi się na podstawie pomiaru 
DEHA w kondensacie. 

� Kanister 20 kg,  
� Opakowanie bezzwrotne,  
� Po opróŜnieniu naleŜy przekazać do 

punktu pozyskującego odpady 
opakowaniowe, 

� Przechowywać w oryginalnych, 
szczelnie zamkniętych i właściwie 
oznakowanych opakowaniach, 

� Chronić przed zamarzaniem. 

Serwis chemiczny Bezpieczeństwo i ekologia 

� EPURODOS P340 skutecznie 
eliminuje destrukcyjne działanie 
agresywnego tlenu w całej instalacji 
parowej, 

� Zapewnia optymalne warunki do 
tworzenia pasywacyjnej warstwy 
ochronnej, 

� PodwyŜszona sprawność układu 
przekłada się na zmniejszenie 
ryzyka awarii i przestoju w pracy na 
czas remontu, 

� Stosowanie produktu wpływa 
pozytywnie na: 

� bezpieczeństwo eksploatacji, 
� minimalizację kosztów serwisu, 
� długą Ŝywotność instalacji, 

� Produkt gotowy do uŜytku, łatwa 
kontrola uzdatniania. 

Naszym klientom oferujemy profesjonalne 
wsparcie techniczne i merytoryczne na 
kaŜdym etapie współpracy.  
Opieka technologiczna serwisu obejmuje 
prawidłowe wdroŜenie, optymalizację 
programu uzdatniania oraz monitorowanie 
osiąganych rezultatów. 
Prosimy o kontakt w sprawie wszelkich 
wątpliwości technicznych. Szeroki wybór 
technologii umoŜliwia rozwiązania na miarę 
potrzeb instalacji i oczekiwań klienta. 

� Produkt został sklasyfikowany jako 
mieszanina niebezpieczna, 

� Przed uŜyciem naleŜy zapoznać się 
z kartą charakterystyki, 

� Podczas pracy zachować ostroŜność 
i stosować środki ochrony osobistej, 

� Produkt biodegradowalny, 
� Ulega łatwej eliminacji w procesach 

oczyszczania ścieków, 
� Nie zawiera SVHC, metali cięŜkich i 

AOX. 
 


