
:کاربردها
PERMOاســمز معکــوس   )آبهیدســتگاه تصــف (یونیــت

PROFIL مـورد  یـا آب مقطـر  اقعی کـه آب خـالص  بویژه در مو2
.نیاز باشد، استفاده میشود

PERMO PROFIL ــم   2 ــا حج ــرف ت ـــوارد مص ــراي مــ ب
lit/hr1100طـراحــی شده است.

PERMO PROFIL مــی توانــد در مـــوارد زیـــر مــــورد  2
: استفاده واقع گردد

، )شستـــــشوي ظـــروف شیشـــه اي(صنعــــت، هتــــل هـــا 
، )صــنعتی(آزمـایشـــگاه، شستـــشوي قـطـعـــات مکـانیـــکی

اپتیک، تهــویه مطبـوع، آب هـاي تـرکـیـبــی، مـهـنـدســی      
پـزشـکـی 

:مبانی
PERMO PROFIL 2

با استفاده از اصول اسمز
را بهآب شربوسمعکـ

.آب خاـلــص تبدیل می کند
ذرات، نـمـک هاي                                       این دستگاه

معدنی و حتی ناخالصیهاي
.  آلی را از آب جدا مـی کـند

در پـنـج مـــــدلاین دستگاه
l/h1100-80از ظرفیت 

.قــابــل ارائــه مـی بـاشـنـد
PERMO PROFIL2فــشـرده مـی بـاشــد:

با اسـتفاده از فنـاوري مـاجوالر، کلیـه قطعـات در فضـاي محـدود        
بدین معنا کـه از لولـه کشـی کوتـاهتر، اتصـاالت      . محصور شده اند

کمتر و قطعـات کنترلـی و انـدازه گیـري جانمـایی شـده اسـتفاده        
حتــی مــی lit/hr360-80مــدل هــاي بــا ظرفیــت . شــده اســت

زیـرا مجهـز بـه چهـار چـرخ      . ر نیز قرار بگیـرد تواند در زیر میز کا
.هستند که حمل و نقل آنها را بسیار راحت می کند

PERMO PROFIL :آماده استفاده می باشد2
: نصب کنید، روشن کنیـد، هـیچ چیـز بـراي تنظـیم وجـود نـدارد       

. همه چیز بهینه است
PERMO PROFIL .آماده راهبري است2

PERMO PROFIL بطوریکـه  . فونی شـود مـی توانـد ضـدع   2
)رسـوبات (توسط برنامـه کنتـرل اتوماتیـک، کلیـه آلـودگی هـاي      

روي ممبــران حــذف گردیــده و همچنــین هــر نــوع جــرم       
از (شــــی مـی گـردد   کرده در داخـل تجهیـزات متال  )رسوب(النه

)بین می رود

PERMO PROFIL 2
Compact units

For the production of osmosed waterصنعتی



PERMO PROFIL 2
مشخصات فنی واحد PERMO
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PROFIL 2.5

آب خالص
بدون تانک/ ظرفیت با تانک  l/h 120> /84> 240> /168> 360> /252> 750> /525> 1100> /770>

درصد دفع نمک % 95> 95> 95> 95> 95>

بازیافت  آب خالص % 80> 80> 80> 80> 80>

آب خام ورودي
بدون تانک/  ظرفیت با تانک  l/h 156/105 300/210 450/315 938/656 1375/963

فشار bar 6-2،5 6-2،5 5-2،5 5-2،5 5-2،5
دما ˚c 25 -10 25 -10 25 -10 25 -10 25 -10

آب دورریز
بدون  تانک/ ظرفیت با تانک  l/h 26/21 60/42 90/63 188/131 275/193

اطالعات کلی
نوع حفاظت IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

دماي مجاور ˚c 35-5 35-5 35-5 35-5 35-5

منبع الکتریکی v/H
z

400/50 400/50 400/50 400/50 400/50

برق مصرفی K
W

0،4 0،4 0،4 1،1 1،1

وزن kg 85 100 105 130 140
اتصاالت هیدرولیکی

آب محصول/ آب خام  "4/3 "4/3 "4/3 "4/3 "4/3
آب دورریز "4/3 "4/3 "4/3 "4/3 "4/3
ابعاد

ارتفاع/ عرض / طول  mm 800×450×475 800×590×475 800×590×475 1285×590×475 1285×590×475

:مشخصات مندرج در جدول فوق بر اساس شرایط آب خام به شرح  ذیل صادر شده  است: توجه
0،0: اکسیدانتmg/l0.1: آهنC15max˚: دماbar4: فشار
maxشوري:mg/l1600maxسختی کل در باال دست :f˚32max ضریبFI :3

:مشخصات فني
PERMO PROFILاسـمز معکـوس   )دستگاه تصفیه آب(تجهیزات سیستم فشـرده،   2

یک و آماده نصب بوده بطوریکه آبی خالص، مقرون بصرفه و قابل اعتماد را تولید کامال اتومات
.نماید

بسیار کم حجم، ساختار ماجوالر با استفاده از تکنیک اتصاالت سرخود و فاقد نواحی مرده-
محافظ تحت فشار عمودي جهت تسریع در تعویض ممبران ها-
شده جهـت حفاظـت در مقابـل    محافظ تحت فشار از جنس استنلس استیل سند بالست -

. خوردگی، افزایش طول عمر و تامین بهداشت 
بهینـه بـا   )نمک زدایی(کارآیی باال و بازیافت بسیار عالی آب محصول و ضریب دفع نمک-

TFCاستفاده از ممبران 

تخلیه بهینه گرما، عمر طوالنی و بویژه عملکرد آرام پمپ شناور استنلس استیل-
تنظیم ماجول نصب شده در محافظ تحت فشار استنلس اسـتیل بـا   اندازه گیري، کنترل و -

نشانگر هاي فشار و هدایت الکتریکی، همچنـین کنتـرل هیـدرولیکی و تنظـیم     
تجهیزات

)راه انـدازي (واحد کنترل میکروپروسسور فشرده جهت کنترل اتوماتیک راهبري-
سیستم و نظارت بر عملکرد 

نمایشگر هدایت الکتریکی و هشدارها -
)اختیاري()خودکار(بلیت تزریق مواد شیمیایی سرخودقا-
و یـا سیسـتم   ) اعم از فشاري یـا التراسـونیک  (سنسورهاي آنالوگ تعیین سطح -

on/off)از نوع شناور و یا سوییچ فشار(

: تجهیزات جانبی پیشنهادي
دوزینـگ در بـاال دسـت جریـان     )سیسـتم (تگاهدسدر مواردي که سختی گیر وجود ندارد، باید از یک

.استفاده نمود
PERMO PROFILبهمراه Multibloc Profilدستگاه تانک یک مجموعه کاملی از یک 2

و مـجـهـز به اندازه گیري و تامین نیروي فشار پشتیبانی را فراهم on-lineسیسـتـم با راهـبـري 
.می سازد

:محدوده عملیاتی 
ي آب خام ، آب خالص و آب دورریزاتصال لوله ها

میکرونی ، شیرهاي الکتریکی براي آب خام ورودي و آب خالص خروجی5فیلتر 


