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Popis
Zařízení je určeno pro ředění a distribuci chemikálie TMAH.
Výsledná směs TMAH 2,38% je tvořena mícháním 
Tetramethylammonium hydroxidu (TMAH 25%) a deionizované vody 
(DI voda). Systém se skládá z vnitřní míchací smyčky a distribuce.

Vybavení a možnosti:
• Zásobník vstupního roztoku TMAH 25% - standardní distribuční 

skříň pro uložení barelu 200l
Podrobný popis: 27860_C13 Distribuční systém na chemikálie

• Zařízení pro ředění TMAHu
• Skelet boxu z materiálu PVC odpovídá normě  FM 4910, 

usazený na výškově stavitelných nožkách.
• Záchytná vana s čidlem úniku kapaliny.
• Rezervní nádrž - zdroj TMAH 25% pro doplňování do nádrže 10l 

pro korekci požadované koncentrace v míchací smyčce.
• Nádrž 10l - pro plnění koncentrovaným TMAH 25% z distribuční 

skříně. Je propojena do míchací smyčky s nádrží 100l. Podíl 
TMAHu 25% ve výsledné směsi je nastaven čidlem hladiny.

• Nádrž 100l - pro plnění DI vodou. Je propojena do míchací 
smyčky s nádrží 10l. Podíl DI vody ve výsledné směsi je 
nastaven čidlem hladiny.

• V míchací smyčce probíhá měření vodivosti roztoku sondou. 
Požadovaná vodivost je stanovena v jednotkách  µS/cm. 
Po dosažení požadovaných hodnot je otevřena větev 
pro přečerpávání TMAH 2,38% do Zásobní nádrže 1200 l.

• Čerpadlo pro cirkulaci v míchací smyčce a pro přečerpávání 
do zásobní nádrže 1200 litrů.

• Čerpadlo pro distribuci ze zásobní nádrže 1200 litrů do dalších 
externích zařízení.

• Panel se sestavou pneumatických a ručních ventilů.
• Potrubí a armatury v provedení PFA.
• Automatické řízení procesu, řídicí systém s dotykovou klávesnicí

a grafickým displejem, vizualizace procesu a stavů všech vstupů
a výstupů.

• Signální světlo PROVOZ / PORUCHA, akustický hlásič.
• Zásobní nádrž pro TMAH 2,38%, objem 1200 litrů

• Kontinuální měření hladiny pomocí snímače tlakové diference
• Přepočet hydrostatického tlaku na objem v PLC
• Indikace přeplnění pomocí plováčkového spínače
• Indikace úniku do vnějšího pláště

Základní technická data

Délka: 1210 mm
Šířka:   914 mm
Výška: 1905 mm
Hmotnost:   470 kg
Napájení: 1NPE 230V AC 50Hz/TN-S

Zařízení pro ředění a distribuci TMAH 41640
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