
SEA WATER RO SYSTEMS

SERIES S 2,000-100,000 GPD SEA WATER SYSTEMS

سیستم تصفیه آب دریا
صنعتی

این سیستم ها با بهره گیري از ممبران هاي اسمز معکوس با کیفیت 

بسیار زیاد به منظور تهیه آب بسیار خوب و راندمان نمک زدایی

.آشامیدنی از آب دریا طراحی شده اند

آب تولید شده توسط این سیستم ها داراي کاربرد هاي وسیعی می 

توریستی، - باشد که از جمله می توان به هتل ها، مجتمع هاي مسکونی

.ارتش، ناوگان  و سکو هاي دریایی اشاره داشت

و 40"ایی به طول از ممبران هSدر سیستم هاي سري 

تحت فشار هايمحافظ. استفاده می شوند8"و 4")قطرهاي(اقطار

به منظور . حاوي ممبران بصورت افقی روي یک شاسی نصب می شوند

داري واحد یک سیستم کنترل هتسهیل عملیات و همچنین تعمیر و نگ

این سیستم ها از . و ابزار دقیق روي قاب دستگاه نصب شده است 

.بسیار باالیی برخوردار می باشند بازدهی 

:مشخصات بنیادي

بیش از یک قرن تجربه در کیفیت ما نهفته است-

کم حجم، مقاوم، با شاسی استنلس استیل-

مهندسی دقیق و اصولی براي عملکرد طوالنی مدت و قابل اطمینان -

سیستم

قابلیت قرار گیري در یک کانتینر  -

ساخت سیستم هارین تجهیزات در تاستفاده از به

PLCراهبري با استفاده از سیستم کنترل -

در داخل کارخانه جهت اطمینان از QCو تست QAتولید بر اساس -
عملکرد صحیح سیستم



 رله هاي کنترل پمپROو پمپ کمکی
ECآب خالص
دورریز آب خالص در صورت خروج از محدوده استاندارد کیفیت
 ها با استفاده از آب خالص پس از هر بار فالشینگ ممبران

خاموشی سیستم
پر شدن و یا خالی بودن تانک ذخیره
سیستم قطع پیش تصفیه

تجهیزات انتخابی
UVضد عفونی کننده -

سیستم جمع آوري کننده کلر-
گیج اختالف فشار-
سیستم بازیافت انرژي-
CIPسیستم -

کدورت سنج-
ORPسیستم -

DSSیا SSپمپ فشار باالي -

مالتی مدیا فیلتر-
-CIP

*بسته بندي -
.به عنوان حداقل انتخاب پیشنهاد می شود* 

:نکات قابل توجه
.کلیه اندازه ها و وزن ها تقریبی هستند-
جهت روشن و خاموش کردن اتوماتیک سیستم، میبایست تانک -

.ذخیره تعبیه شود
) C)77 °F°25و دماي ppm3500سیستم ها بر مبناي آب دریا با -

نرخ بازیافت آب خام در این شرایط و بسته به . طراحی شده اند
.می باشد% 10-40سایز سیستم بین 

.می باشدpsi1000 -800فشار عملیاتی بین -

تجهیزات استاندارد
TFCاز نوع ممبران هایی-

FRPمخازن تحت فشار -

FRPمخازن پیش فیلتراسیون از جنس -

SS316گیج هاي فشار -

SS316سوییچ هاي فشار باال و پایین -

SS316تور فشار برگشت الرگو-

سیستم ایمنی براي فشار هاي باال و پایین -
برنج–آلومینیوم –پمپ هاي فشار باال از آلیاژ نیکل -
ضربه گیر-
شیر فشار شکن-
Antiscalantدوزینگ )پمپ(سیستم-

کنترلیسیستم اتوماتیک فالشینگ آب خالص به همراه پمپ و ادوات -
پورت هاي شستشو-
عملکرد اتوماتیک با کنترلر هاي سطح-
براي شروع مجددResetکلید -
شاسی مقاوم استنلس استیل-
فلومتر هاي آب خالص و آب دورریز-
که شرایط عملیاتی، پارامتر هاي در حال کار و آالرم ها به PLCسیستم کنترل -

.آن نمایش داده می شوندLCDهمراه موارد زیر روي 
ت تاخیري پمپ فشار باالراستا
سوییچ هاي فشار باال و پایین


