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““TThhee OOiill aanndd PPrroocceessss WWaatteerr SSppeecciiaalliissttss””

TThhee BBRRIINNEEXX™™ ssyysstteemm

TThhee mmoodduullaarr BBRRIINNEEXX™™ ssyysstteemm iiss aa ssoollaarr,, wwaassttee hheeaatt aanndd wwiinndd ppoowweerreedd aacccceelleerraatteedd eevvaappoorraattoorr.. IItt uusseess aa ssmmaallll
aammoouunntt ooff eelleeccttrriicciittyy ttoo rreecciirrccuullaattee tthhee lliiqquuiidd ttoo bbee eevvaappoorraatteedd aanndd tthhiiss ccaann bbee ffrroomm ssoollaarr PPVV ppaanneellss oorr tthhee
mmaaiinnss ssuuppppllyy.. TThhee BBRRIINNEEXX™™ ssyysstteemm rreeaaddiillyy eevvaappoorraatteess wwaassttee bbrriinnee,, pprroocceessss wwaatteerr oorr ttrraaddee wwaassttee.. MMoosstt
mmoodduulleess aarree ooppeenn ccuubbeess 44xx44xx44mm.. FFeeeedd wwaatteerr iiss pprreehheeaatteedd iinn aa ssoollaarr hheeaatteerr oorr wwiitthh wwaassttee hheeaatt aanndd iiss
ddiisscchhaarrggeedd iinn pprrooppeerrllyy ssiizzeedd ssttrreeaammss aanndd ddrroopplleettss ffrroomm sseellff--cclleeaanniinngg nnoozzzzlleess aatt tthhee ttoopp ooff eeaacchh mmoodduullee.. TThhee
wwaatteerr iiss eevvaappoorraatteedd bbyy aaiirrffllooww tthhaatt ppaasssseess tthhrroouugghh tthhee ffaalllliinngg ssttrreeaammss.. CCoonncceennttrraattee iiss ccoolllleecctteedd aatt tthhee bbaassee ooff
tthhee uunniitt wwhheerree tthhee EECC iiss mmeeaassuurreedd aanndd ttrraannssffeerrrreedd bbyy ppuummppss,, ccoonnttrroolllleedd bbyy tthhee PPLLCC,, ttoo tthhee nneexxtt ssttaaggee.. BBeeccaauussee
ooff tthhee aaddvvaanncceedd ccoommppuutteerr ssyysstteemm,, tthhee nnoozzzzllee ddeessiiggnn aanndd ccoonnttrroolllleedd ddrroopplleett ssiizzeess,, tthheerree iiss lliittttllee mmiissttiinngg oorr ddrriifftt..
BByy ccoommbbiinniinngg nnaattuurraall wwiinndd eevvaappoorraattiioonn wwiitthh ffaalllliinngg ssttrreeaammss tthhee BBRRIINNEEXX™™ ssyysstteemm pprroovviiddeess aa llooww eenneerrggyy,, ssmmaallll
ffoooottpprriinntt ssoolluuttiioonn tthhaatt rreeqquuiirreess mmiinniimmaall aanncciillllaarryy oorr cciivviill wwoorrkkss..
TThhee ccoonnssiiddeerraabbllee nnuummbbeerr ooff ssttrreeaammss iinnccrreeaasseess tthhee ssuurrffaaccee aarreeaa aanndd eevvaappoorraattiioonn ccaappaacciittyy..

TThhee iinnffrraassttrruuccttuurree ffoorr tthhee BBRRIINNEEXX™™ ssyysstteemm iinncclluuddeess::
·· AAddvvaanncceedd PPLLCC ccoommppuutteerr ccoonnttrrooll ssyysstteemm
·· SShhaallllooww ccoonnccrreettee oorr ppoollyy lliinneedd eevvaappoorraattiioonn ttaannkk bbeellooww eeaacchh BBRRIINNEEXX™™ eevvaappoorraattoorr mmoodduullee
·· SSeennssoorrss mmeeaassuurree EECC//TTDDSS,, ppHH,, fflloowwss,, aaiirr aanndd wwaatteerr tteemmppeerraattuurree,, aaiirr hhuummiiddiittyy,, wwiinndd ssppeeeedd
·· PPuummppss ttoo cciirrccuullaattee tthhee fflluuiiddss
·· DDoossiinngg ssyysstteemm pprreevveennttss oorrggaanniicc ffoouulliinngg
·· SSttoorraaggee ttaannkkss wwhhiicchh aallllooww ffoorr wweett wweeaatthheerr ooppeerraattiioonn
·· CCrryyssttaalllliissaattiioonn ppoonnddss ffoorr rreemmoovvaall ooff vvaarriioouuss ssuubbssttaanncceess aanndd ssaallttss ssuucchh aass ddoolloommiittee,, ggyyppssuumm,,

mmaaggnneessiittee,, ggllaauubbeerriittee,, hhaalliittee,, bbllooeeddiittee,, oorr aannyy mmeettaallss oorr ccoommppoouunnddss
·· SSiimmppllee tteennssiioonneedd PPVVCC rrooooffiinngg ccaann bbee iinnssttaalllleedd oovveerr tthhee ssyysstteemm iinn aarreeaass ooff hhiigghh rraaiinnffaallll

AAddvvaannttaaggeess ooff tthhee BBRRIINNEEXX™™ ssyysstteemm iinncclluuddee::
·· LLooww eenneerrggyy uussee,, ppuummppiinngg iiss rreeqquuiirreedd ttoo ddiissttrriibbuuttee tthhee wwaatteerr ((ccoouulldd bbee ssuupppplliieedd vviiaa ssoollaarr ppoowweerr))
·· TThhee ssyysstteemm iiss ffuullllyy aauuttoommaatteedd aanndd aallll tteemmppeerraattuurreess,, fflloowwss aanndd ccoonncceennttrraattiioonnss aarree ccoommpprreehheennssiivveellyy

mmoonniittoorreedd aanndd ccoonnttrroolllleedd bbyy aa hhiigghh--lleevveell PPLLCC aanndd ppuummppss wwhhiicchh ccaann bbee ooffff--ssiittee
·· CCoommppaacctt ffoooottpprriinntt ((44 ttiimmeess ssmmaalllleerr tthhaann aann eeqquuiivvaalleenntt ccaappaacciittyy eevvaappoorraattiioonn llaaggoooonn))
·· TThhee ssyysstteemm iiss ddeemmoouunnttaabbllee aanndd ccaann bbee ddiissmmaannttlleedd ffoorr ttrraannssppoorrtt aanndd rreellooccaattiioonn
·· TThheerree aarree nnoo ““ssaaiill”” mmaatteerriiaallss ttoo cclloogg uupp wwiitthh ssccaalliinngg aanndd ccrruussttiinngg
·· SSpprraayy ddrriifftt iiss mmiinniimmaall
·· MMoodduullaarr ddeessiiggnn aalllloowwss ffoorr rreeaaddyy aaddddiittiioonn ooff eexxttrraa eevvaappoorraattiioonn ccaappaacciittyy..

DDeessiiggnn CCoonnssiiddeerraattiioonnss::
·· SSiimmppllee sstteeeell oorr ssttaaiinnlleessss--sstteeeell ccoonnssttrruuccttiioonn ((aabbllee ttoo bbee ddiissmmaannttlleedd yyeett wwiitthhssttaanndd ssttrroonngg wwiinndd))
·· FFoooottpprriinntt eexxttrraappoollaatteedd ffrroomm oobbsseerrvveedd eevvaappoorraattiioonn rraatteess ffrroomm ssyysstteemm ttrriiaallss aatt RRMMIITT aanndd ffuurrtthheerr

rreesseeaarrcchh ccoonndduucctteedd bbyy MMeemmffllooww
·· TThhee oovveerraallll vvoolluummee ooff wwaassttee ttoo bbee ddiissppoosseedd iiss rreedduucceedd aass tthhee wwaassttee ssttrreeaamm iiss ccoonncceennttrraatteedd ffuurrtthheerr
·· TToo rreeccoovveerr ssaallttss ffrroomm tthhee wwaassttee tthhee ccrryyssttaalllliisseerr ttaannkk sstteeppss aarree rreeqquuiirreedd

SSuummmmaarryy::
TThhee cciirrccuummssttaanncceess iinn wwhhiicchh iitt wwoouulldd bbee mmoosstt ffaavvoouurraabbllee ttoo uussee tthhee BBRRIINNEEXX™™ ssyysstteemm iinncclluuddee wwhheerree tthheerree iiss::

·· RReeaassoonnaabbllee nneett eevvaappoorraattiioonn
·· EExxppeennssiivvee llaanndd oorr nnoo ssppaaccee aavvaaiillaabbllee ffoorr ppoonnddss
·· AA ggeeootteecchhnniiccaall uunnssuuiittaabbllee ssiittee
·· EExxppeennssiivvee oorr uunnaavvaaiillaabbllee eenneerrggyy ssoouurrcceess
·· FFlleexxiibbiilliittyy iinn tthhee aammoouunntt eevvaappoorraatteedd mmoonntthh--ttoo--mmoonntthh
·· LLeeggiissllaattiioonn pprreevveennttss uussee ooff eevvaappoorraattiivvee ppoonnddss
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SSttuuddiieess ccoonndduucctteedd bbyy RRMMIITT UUnniivveerrssiittyy aanndd bbyy ootthheerrss iinnddiiccaattee tthhaatt BBRRIINNEEXX™™ ccaann iinnccrreeaassee tthhee eevvaappoorraattiioonn
pprroocceessss bbyy aa ffaaccttoorr ooff tteenn oorr mmoorree oovveerr aann eevvaappoorraattiioonn ppoonndd ((CCoolloorraaddoo SScchhooooll ooff MMiinneess,, 22000099)).. WWiitthh
pprreehheeaattiinngg ooff tthhee ffeeeedd ssttrreeaamm,, tthhaatt ffaaccttoorr ccaann bbee aass hhiigghh aass 1155 oorr 2200 mmoorree ttiimmeess..
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FFeeaattuurreess

RReeppoorrttss TThhee nnoommiinnaatteedd MMaannaaggeerr//ss rreecceeiivveess wweeeekkllyy eemmaaiillss ccoonnttaaiinniinngg ppeerrffoorrmmaannccee rreeppoorrttss..

MMAARRCCss TThhee ppllaanntt iiss mmoonniittoorreedd aanndd ffuullllyy ccoonnttrroolllleedd aanndd rreepprrooggrraammmmaabbllee bbyy uuss tthhrroouugghh oouurr
MMAARRCCSS ssyysstteemm ((MMoonniittoorriinngg aanndd RReemmoottee--CCoonnttrrooll SSyysstteemm)) vviiaa tthhee wweebb.. OOuurr SSeerrvviiccee
TTeecchhnniicciiaannss rreecceeiivvee aann SSMMSS aanndd eemmaaiill iinn tthhee eevveenntt ooff aannyy ffaauulltt oorr oouutt--ooff--ccoonnddiittiioonn
aallaarrmm.. TThhee nnoommiinnaatteedd MMaannaaggeerr//ss ccaann aallssoo mmoonniittoorr ppeerrffoorrmmaannccee oonnlliinnee..

WWeeaatthheerr SSttaattiioonn CCoolllleeccttss mmeetteeoorroollooggiiccaall ddaattaa ssuucchh aass wwiinndd ssppeeeedd aanndd ddiirreeccttiioonn,, aaiirr pprreessssuurree,, aaiirr
tteemmppeerraattuurree,, rraaiinnffaallll,, hhuummiiddiittyy aanndd ddeeww ppooiinntt.. TThheessee ddaattaa aarree ccoollllaatteedd aanndd mmaattcchheedd ttoo
tthhee BBRRIINNEEXX™™ PPiilloott PPllaanntt ppeerrffoorrmmaannccee oonn aa rreegguullaarr bbaassiiss..

WWeebb CCoonnnneeccttiioonn TThhee ccoommppuutteerr iiss ccoonnnneecctteedd vviiaa WWii--FFii,, wwiirreelleessss mmooddeemm oorr LLAANN ccaabbllee ttoo tthhee iinntteerrnneett

PPrroodduucctt TTaannkk AA ppoollyyeetthhyylleennee bbuuffffeerr ttaannkk iinnssttaalllleedd oonn aa lleevveelllleedd ssaanndd bbaassee iiss ssiitteedd nneeaarrbbyy ttoo rreecceeiivvee
aanndd ssttoorree eevvaappoorraatteedd sslluuddggee pprroodduucctt..

SSeellff--CClleeaanniinngg TThhee PPllaanntt hhaass aann aauuttoommaattiicc nnoozzzzllee--cclleeaanniinngg ccyyccllee tthhaatt eennssuurreess tthhaatt fflluuiidd ddiissttrriibbuuttiioonn
nnoozzzzlleess rreemmaaiinn uunnbblloocckkeedd,, eennssuurriinngg eeffffiicciieennccyy..

DDoossiinngg AA ttaannkk aanndd ddoossiinngg ppuummpp pprreevveennttss tthhee ggrroowwtthh ooff bbaacctteerriiaa aanndd ootthheerr oorrggaanniissmmss,, aanndd
rreedduucceess tthhee rriisskk ooff bblloocckkaaggeess aanndd pprreevveennttss aannyy ooddoouurrss..

IInnssttrruummeennttaattiioonn
aanndd SSeennssoorrss

SSeennssoorrss pprroovviiddee rreeaall--ttiimmee ddaattaa ttoo tthhee CCoonnttrroolllleerr:: tteemmppeerraattuurree,, fflluuiidd ffllooww rraattee,, TTDDSS,, ppHH,,
fflluuiidd lleevveellss,, mmooiissttuurree sseennssiinngg,,

CCoommppuutteerr
CCoonnttrroolllleerr

CCoommppuutteerr CCoonnttrroolllleerr mmoonniittoorrss tteemmppeerraattuurree,, pprreessssuurreess,, TTDDSS,, ppHH,, lleevveellss,, ffllooww rraatteess,, aaiirr
tteemmppeerraattuurree,, hhuummiiddiittyy aanndd wwiinndd ssppeeeedd ttoo ccoonnttrrooll tthhee vvaarriiaabbllee ssppeeeedd ffeeeedd ppuummpp//ss.. TThhiiss
eennssuurreess tthhaatt tthhee ppllaanntt iiss ooppeerraattiinngg aatt mmaaxxiimmuumm eeffffiicciieennccyy ffoorr aannyy mmeetteeoorroollooggiiccaall
ccoonnddiittiioonnss..

HHeeaatt EExxcchhaannggeerr AA 331166 SSttaaiinnlleessss sstteeeell ppaarraalllleell ppiippee ccooiill ttrraannssffeerrss wwaassttee hheeaatt ffrroomm oowwnneerr''ss ppllaanntt ttoo tthhee
ffeeeedd ssoolluuttiioonn iinn tthhee BBRRIINNEEXX™™ uunnddeerrttaannkk..

SSpprraayy AApprroonn CCoonnccrreettee oorr bbiittuummeenn oorr ppoollyyeetthhyylleennee oovveerr ggeeooffaabbrriicc oovveerrsspprraayy aapprroonn ccoolllleeccttss oovveerrsspprraayy
aanndd rreettuurrnnss iitt ttoo tthhee BBRRIINNEEXX™™ uunnddeerrttaannkk..

AAnnttii--ddrriifftt ccoonnttrrooll TThhee ssyysstteemm aauuttoommaattiiccaallllyy pprreevveennttss oorr rreedduucceess ffiinnee ddrroopplleett ddrriifftt

CCoolllleeccttiioonn TTaannkkss OOnnee iinn--ggrroouunndd ccoolllleeccttiioonn ttaannkk,, ccoommpprriissiinngg aa ppoollyyeetthhyylleennee lliinneerr oovveerr ggeeooffaabbrriicc iinn aa
1122xx1122mm aanndd 00..55mm ddeeeepp ppiitt.. AAnn aapprroonn eexxtteennddss oouuttwwaarrddss eeaacchh ssiiddee ttoo ccaattcchh aannyy
oovveerrsspprraayy..

PPllaanntt SShheedd AA ssmmaallll lloocckkaabbllee sshheedd mmoouunntteedd oonn aa ccoonnccrreettee ppaadd ccoonnttaaiinnss aann IIPP6655 EElleeccttrriiccaall CCaabbiinneett,,
ccoommppuutteerr,, iinntteerrnneett ccoonnnneeccttiioonn mmooddeemm oorr LLAANN ccaabbllee,, sseerrvviiccee mmaatteerriiaall,, sseerrvviiccee llooggbbooookk,,
ddoossiinngg ppuummpp aanndd ttaannkk..

EElleeccttrriiccaall CCaabbiinneett CCoonnttaaiinneedd wwiitthhiinn tthhee sshheedd ((sseeee bbeellooww)) tthhee IIPP6655 CCaabbiinneett CCoonnttaaiinnss aallll 338800vv aanndd 222200vv
eelleeccttrriiccaall ccoonnnneeccttiioonnss,, cciirrccuuiitt bbrreeaakkeerrss,, ccoonnttaaccttoorrss,, rreellaayyss aanndd ffuusseess,, mmiimmiicc ppaanneell aanndd
sswwiittcchheess AAlllleenn--BBrraaddllyy PPLLCC,, aanndd 2244vv ppoowweerr ssuuppppllyy.. TThhiiss wwiillll bbee ooff ssuuffffiicciieenntt ssiizzee,, aanndd
llooccaatteedd ttoo ssuuiitt tthhee llaatteerr ffuullll--ssccaallee iinnssttaallllaattiioonn..

PPuummppss SSuubbmmeerrssiibbllee cciirrccuullaattiioonn ppuummpp//ss 331166 ssttaaiinnlleessss sstteeeell,, wwiitthh VVFFDD//VVSSDD..
SSeennssoorrss TTDDSS,, ppHH,, fflloowwrraattee,, tteemmppeerraattuurree,, nnoonn--rreesseettttaabbllee mmeetteerrss..

DDiissttrriibbuuttiioonn
MMaanniiffoolldd

TThhee wwaassttee ssoolluuttiioonn ddiissttrriibbuuttiioonn mmaanniiffoolldd aanndd aassssoocciiaatteedd ppiippiinngg iiss mmaaddee ooff ssttaaiinnlleessss
sstteeeell,, sscchheedduullee 8800 PPVVCC aanndd ppoollyyeetthhyylleennee ppiippee.. TThhee ddiissttrriibbuuttiioonn mmaanniiffoolldd iinnccoorrppoorraatteess
mmaannyy ssppeecciiaallllyy ssiizzeedd ddiissttrriibbuuttiioonn oorriiffiicceess//nnoozzzzlleess..

CCiivviill WWoorrkkss TTrreenncchhiinngg ffoorr ccaabblleess aanndd pplluummbbiinngg.. EExxccaavvaattiioonn ffoorr ccoolllleeccttiioonn ttaannkk aanndd ggrroouunndd lleevveelllleedd
ffoorr oovveerrsspprraayy ccoolllleeccttiioonn ppaadd.. FFoouurr ccoonnccrreettee ffoooottiinnggss ppoouurreedd ffoorr tthhee BBRRIINNEEXX™™ ccuubbee..

BBRRIINNEEXX™™ FFrraammee:: AA 331166--ssttaaiinnlleessss sstteeeell 44xx44xx44mm ffrraammee ffiixxeedd ttoo ffoouurr ccoonnccrreettee pplliinntthhss..

PPeerrffoorrmmaannccee

PPeerrffoorrmmaannccee ddeeppeennddss oonn tthhee llooccaall mmeetteeoorroollooggiiccaall ccoonnddiittiioonnss,, tthhee ttyyppee ooff wwaassttee fflluuiidd bbeeiinngg eevvaappoorraatteedd,, tthhee
aammoouunntt ooff uussaabbllee wwaassttee hheeaatt aanndd ssoollaarr rraaddiiaattiioonn.. AA ssiinnggllee 44xx44xx44mm mmoodduullee ccoouulldd eevvaappoorraattee ffrroomm 66,,000000LLiittrreess
ppeerr ddaayy ((LLppdd)) ttoo 3355,,000000LLppdd.. WWee nneeeedd ttoo ccoommpplleettee aa ffuullll eevvaappoorraattiioonn ccaallccuullaattiioonn ffoorr eeaacchh iinnssttaallllaattiioonn..
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