
 
 ارائه دس تگاه های تصفیه آ ب و هوا

 

 

 

 قلیایی فیلتر دارای 

 تایوان ساخت 

 مشخصات فنی

 سانتی متر 15 × 51  × 83 ابعاد

 کیلوگرم 51 وزن

 ساعت 21 طی لیتر 012 تا توان تولید روزانه

 اسمز معکوس  سیستم تصفیه

 (7فیلتر قلیایی )  6 تعداد فیلتر

 PSI 521 پمپ فشارحداکثر 

 لیتری 56 آب ذخیره مخزن دارای مخزن ظرفیت

 استیل شیر برداشت شیربرداشت

 تاتصاالتی با آب بندی قوی و کاربری راحاتصاالت فیتینگ ،  نوع اتصاالت

 

  

  C.C.K آب تصفیه دستگاه

 

https://www.shiraz-tasfiye.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D8%A8/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8
https://www.shiraz-tasfiye.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8/281-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8
https://www.shiraz-tasfiye.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8/281-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8


 

 
 ارائه دس تگاه های تصفیه آ ب و هوا

 

 

 

 

 مشخصات فنی

 سانتی متر 15 × 51  × 83 ابعاد

 کیلوگرم 51 وزن

 ساعت 21 طی لیتر 012 تا توان تولید روزانه

 اسمز معکوس  سیستم تصفیه

 فیلتر  6 تعداد فیلتر

 PSI 521 پمپ فشارحداکثر 

 لیتر 51گالن معادل  1 مخزن ظرفیت

 جلبک ضد باکتریال آنتی مخزن و مدل نوع

 استیل ای ستارهشیر  شیربرداشت

 ( یفیتینگ ) سریع اتصاالت نوع اتصاالت

 

 

 

 

 ROMAXآب  تصفیه دستگاه

 

https://www.shiraz-tasfiye.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D8%A8/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8
https://www.shiraz-tasfiye.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8/281-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8


 

 

 
اارائه دس تگاه های تصفیه آ ب و هو   

 

 

 

 کم جا و بسیار زیبا

 مشخصات فنی

 سانتی متر 82 × 1831 × 14 ابعاد

 کیلوگرم 51 وزن

 ساعت 21 طی لیتر 220 تا توان تولید روزانه

 اسمز معکوس  سیستم تصفیه

 6 تعداد فیلتر

  گالنی با کیفیت باال 71ظرفیت   فیلتر ممبران

 PSI  521 حداکثر توان پمپ

  لیتر 137ظرفیت حدود  مخزن ظرفیت

 فلزی  مخزن داخلی نوع مخزن

  با اندازه متوسط و کیفیت باال شیر برداشت ستاره ای شیربرداشت

 تاتصاالت فیتینگ ، اتصاالتی با آب بندی قوی و کاربری راح نوع اتصاالت

 CEمدل   FLUXTEKآّب  تصفیه دستگاه

CDKD 

 

https://www.shiraz-tasfiye.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D8%A8/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8
https://www.shiraz-tasfiye.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8/281-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8
https://www.shiraz-tasfiye.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8/281-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8


 
 اارائه دس تگاه های تصفیه آ ب و هو 

 

 

 

 کم جا و بسیار زیبا

  ب تصفیه شده با شیر تنظیمآقابلیت کنترل میزان امالح محلول 

 تحت لیسانس آمریکا 

 مشخصات فنی

 سانتی متر 18 × 55 × 81 ابعاد

 کیلوگرم 51 وزن

 ساعت 21 طی لیتر 271 تا توان تولید روزانه

 اسمز معکوس  سیستم تصفیه

 6 تعداد فیلتر

 لیتری آمریکا 800نانو سلولز  فیلتر ممبران

 PSI 521  حداکثر توان پمپ

 مخزن بیرونی 8 گالنی و 1 گالنی به سفارش مشتری مخزن ظرفیت

 فایبرگالسمخزن داخلی  نوع مخزن

 دارای شیر برداشت تمام استیل ستاره ای شیربرداشت

 تاتصاالت فیتینگ ، اتصاالتی با آب بندی قوی و کاربری راح نوع اتصاالت

 

 CJمدل   FLUXTEKآّب  تصفیه دستگاه

CDKD 

 

https://www.shiraz-tasfiye.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D8%A8/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8


 را دارند انشعاب به یخچال ساید بای ساید تمامی دستگاههای فوق قابلیت. 

 

 

 مشخصات فیلترهای دستگاه های تصفیه آب

 زمان تعویض عملکرد فیلتر نوع فیلتر

 (p.p)پلی پروپیلن 
شن، ماسه، گل : میکرون مانند 1حذف ذرات معلق در آب تا 

 و الی و حذف گرد و غبار
 ماه 8هر

 کربن اکتیو دانه ای

(GAC) 

آلی ، رنگ ، طعم و بوی آب و مزه   حذف کلر آب، ترکیبات

 های نامطبوع
 ماه6هر

 کربن اکتیو بالک

(CTO) 

تکمیل عملکرد مرحله دوم و حذف مواد شیمیایی بوده تا 

 داشته باشد فیلتر ممبران عمر مفید بیشتری
 ماه 6هر

 ممبران

(Semi Permeable  

Membrane) 

بوده و به RO فیلتر ممبران اصلی ترین فیلتر سیستمهای 

 :میکرون سبب0/0005دلیل داشتن منافذ با قطر 

 حذف امالح و تمام مواد آالینده*

 شیرین شدن آب*

ویروسها و باکتری ها و : فیلتر شدن مواد ناخالص نظیر*

 مواد سمی

مواد شیمیایی از قبیل آرسنیک، کبالت، جیوه، نیترات *

 سرب ، قلع و غیره میگردد: فلزات سنگین مانند*

 سال1الی  2هر

 هر یکسال جهت تنظیم طعم، بو و مزه آب پست کربن

 فیلتر معدنی
آب و همچنین اضافه کردن کلسیم،  TDSجهت تنظیم 

 منیزیم، سدیم، پتاسیم و دیگر مواد معدنی
 یکسالهر 


