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بھره گیري از ممبران ھاي اسمز این سیستم ھا با
معكوس با كیفیت بسیار باال بھ منظور تھیھ آب خالص 

.از آب شھر و یا چاه طراحي شده اند
آب تولید شده توسط این سیستم ھا داراي كاربرد ھاي 

وسیعي مي باشد كھ از جملھ مي توان بھ رستوران ھا، 
ھتل ھا، آكواریوم ھا، خانھ ھا، آزمایشگاه ھا، بیمارستان 

ھا، داروسازي، صنایع غذایي، تولید آب معدني و 
در سیستم ھاي . بسیاري از صنایع دیگر اشاره داشت

استفاده ۴٠"و طول ۴"ھایي بھ قطر از ممبران Jسري 
.مي شود

محافظ تحت فشار حاوي ممبران ھا بھ صورت افقي 
بھ منظور تسھیل . روي یك شاسي نصب مي شوند

عملیت و ھمچنین تعمیر و نگھ داري سیستم یك واحد 
.كنترل و ابزار دقیق روي قاب دستگاه نصب شده است

:مشخصات بنیادي
.كیفیت ما نھفتھ استبیش از یك قرن تجربھ در -
كم حجم و مقاوم با شاسي سند بالست-
مھندسي دقیق و اصولي براي عملكرد طوالني -

مدت و قابل اطمینان سیستم
استفاده از بھترین تجھیزات در ساخت سیستم ھا-
راھبري با استفاده از سیستم كنترل -

میكروپروسسور

تجاری
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استانداردتجھیزات 
TFCممبران -
محافظ تحت فشار استنلس استیل-
شیر برقي روي خوراك ورودي-
وژ استنلس استیلیفیپمپ سانتر-
ھمراه محفظھ٢٠"میكرون ۵پیش فیلتر -
سوییچ قطع فشار پایین-
كنترل دبي استنلس استیل-
)٢(گیج ھاي فشار آب خام-
)٢(گیج ھاي فشار سیستم -
شاسي سند پالست-
شستشوپورت ھاي -
فلومتر آب محصول-
فلومتر آب دور ریز-
آب محصولTDSنمایش -
:شاملROC150Dكنترلر /میكروپروسسور-

استارت تاخیري پمپ فشار باال
خاموش شدن اتوماتیك سیستم در صورت پر شدن تانك
قطع پیش تصفیھ
فالشینگ آب خام بھ ھنگام خاموش بودن دستگاه

:دو سوییچ روي تابلو براي-
اضطراريقطع و وصل
قطع و وصل برق سیستم

:پنج چراغ نمایشگر شامل-
On/Off
شستشوي معكوس
پرشدن تانك محصول
 خطايLP
 خطايHP

زمان سنج-
تجھیزات انتخابي

محفظھ فیلتر استنلس استیل-
فلومتر آب بازیافت-

PHسیستم كنترل -
دماسنج-
*لول سوییچ سھ رلھ براي تانك ذخیره -
آب خامTDSسیستم كنترل-
سیستم دوزینگ مواد شیمیایي-
بوستر تانك آب خام-
پمپ انتقال آب محصول-
-PLC
گیج اختالف فشار-
ORPكنترل -
كدورت سنج-
: *تجھیزات پیش تصفیھ شامل-

فیلتر كربن
سختي گیر
مدیا فیلتر

*بستھ بندي -
.بھ عنوان حداقل ھاي مورد نیاز توصیھ مي شوند*

:نكات قابل توجھ
.ھا تقریبي ھستندكلیھ اندازه ھا و وزن -
جھت روشن و خاموش كردن اتوماتیك سیستم، مي بایست تانك -

.ذخیره تعبیھ شود
با استفاده از محلول )C )77 °F°25ظرفیت سیستم ھا در دماي -

ppmو فشار كلرید سدیم١٠٠٠psi٢٢۵مشخص شده است .
. ظرفیت این سیستم ھا بھ شكل قابل مالحظھ اي با دما تغییر مي كند

بیشتر باید یك آنالیز آب تھیھ شود كھ ممكن است منجر بھ TDSبراي 
.تغییر در ساختار سیستم شود

ضروري مي ROحذف كلیھ مواد اكسید كننده قبل از ورود بھ سیستم -
.باشد

)رسوب زدایی(م سختي گیر و یا ضد رسوبآب خام باید توسط سیست-
.جھت جلوگیري از رسوب بر روي ممبران ھا پیش تصفیھ شود


