
 آب لب شور

  .تست شدند 5/6-5/7در محدوده  pHو  mg/L 2000معادل  NaClآب با غلظت  ين ها برایممبر یتمام

Model Number 
Dimensio

n 

Nominal Active 
Surface Area 

ft2 (m2) 

Permeate Flow Rate 
gpd (m3/d) 

Applied 
pressure 
psig (bar) 

Stabilized 
Salt 

Rejection  
(%) 

حاتیتوض  

RE16040-BE 16.0"×40" 1600 (148.6) 41,000 (155) 225(15) 99.7 باشند یم ییآب باال یسطح و دب ين ها داراین ممبریا  

RE8040-BE440 8.0"×40" 440 (40.9) 11,500 (43.5) 225(15) 99.7 

باشد اما سطح  یم BNو  BE (RE8040-BE) ين هایمشابه ممبر
پرکاربرد در آب لب شور  ين هایباشد، از ممبر ین متفاوت میممبر

  باشد یم

RE8040-BR 8.0"×40" 380 (35.3) 6,000 (22.7) 225(15) 99.75 

 ين هایشتر از ممبریها ب spacer ن یب يمتوسط دارد و فضافروش 
BE یدارند و مقدار عبور ده يل سطح کمترین دلیباشد به هم یم 

 .باشد یز کمتر میآب ن

RE8040-BR400 8.0"×40" 400 (37.2) 6,600 (24.9) 225(15) 99.75 

 ين هایشتر از ممبریها ب spacer ن یب يفروش متوسط دارد و فضا
BE یدارند و مقدار عبور ده يل سطح کمترین دلیباشد به هم یم 
تنها  RE8040-BRتفاوت آن نسبت به مدل  .باشد یز کمتر میآب ن

  .آب است يعبور ین و دبیدر سطح ممبر

RE8040-CE 8.0"×40" 400 (37.2) 8,500 (32.1) 225(15) 99.5 

محدوده کلر . مدرن مقاوم در برابر کلر با طول عمر باال يالمان ها
 mg/lit 1اگر کلر آزاد آب  یعنی. باشد یم ppm.hr 5000آزاد 

  .شود یب میساعت کار کردن تخر 5000از  ن پسیباشد، ممبر
  )شود ین مید ممبریب شدیکلر آزاد موجب تخر(

RE8040-BE 8.0"×40" 400 (37.2) 10,500 (39.7) 225(15) 99.70 باشد یه آب لب شور میپر کاربرد در تصف ين هایاز ممبر  

RE8040-BN 8.0"×40" 365 (33.9) 9,500 (36) 225(15) 99.70 

 يف انرژزان مصرین هستند و میین ها از نوع فشار پاین نوع ممبریا
نسبت به  يسطح فعال کمتر يدارا. باشد ین مییز پایآن ها ن

برابر مقدار  یاتیباشند اما در فشار عمل یم BRو  CE ين هایممبر
 spacer يفضا. شتر استین ها بین نوع ممبریآب در ا یعبور ده

گر ید ل سطح آن از ین دلیاد است و به همیدر بخش خوراك ز
  .باشد ین تر مییپا ینچیا 8 يهان یممبر

RE4040-BE 4.0"×40" 85 (7.9) 2,400 (9.1) 225 (15) 99.7 
و درصد حذف . باشد ینچ میا 4پرکاربرد با قطر  ين هایاز ممبر

 .باشد ینمک در آن باال م

RE4040-CE 4.0"×40" 85 (7.9) 1,900 (7.2) 225(15) 99. 5 

محدوده کلر . مدرن مقاوم در برابر کلر با طول عمر باال يالمان ها
 mg/lit 1اگر کلر آزاد آب  یعنی. باشد یم ppm.hr 5000آزاد 

 .شود یب میساعت کار کردن تخر 5000از  پسن یباشد، ممبر

RE4040-BN 4.0"×40" 75 (7.0) 2,000 (7.6) 225 (15) 99.7 

 ين هایشتر از ممبریها ب spacerن یب يفروش متوسط دارد و فضا
BE یدارند و مقدار عبور ده يل سطح کمترین دلیباشد به هم یم 

 .باشد یز کمتر میآب ن

RE2540-BE 2.5"×40" 27 (2.5) 800 (3.0) 225(15) 99.7 باشد ین ها درصد حذف نمک باال مین ممبریدر ا 

RE2540-CE 2.5"×40" 27 (2.5) 600 (2.3) 225(15) 99.5 

محدوده کلر . مدرن مقاوم در برابر کلر با طول عمر باال يالمان ها
 mg/lit 1اگر کلر آزاد آب  یعنی. باشد یم ppm.hr 5000آزاد 

 .شود یب میساعت کار کردن تخر 5000از  پسن یباشد، ممبر

RE4021-BE 4.0"×21" 35 (3.3) 1,050 (4.0) 225 (15) 99.7 

باشند اما طول آن ها  ینچ میا 4قطر  ين ها اگرچه داراین ممبریا
جه مقدار یباشد و در نت یم RE4040-BE ين هایکمتر از ممبر

پرکاربرد  ين هایاز ممبر. باشد یز در آن کمتر میآب ن یعبور ده
  .باشد یم

RE2540-BN 2.5"×40" 24 (2.5) 600 (2.3) 225(15) 99.7 

 ين هایشتر از ممبریها ب spacerن یب يفروش متوسط دارد و فضا
BE یدارند و مقدار عبور ده يل سطح کمترین دلیباشد به هم یم 

 .باشد یز کمتر میآب ن

RE2521-BE 2.5"×21" 12 (1.1) 300 (1.1) 225(15) 99.7 
سطح . باشد یه آب لب شور میپرکاربرد در تصف ين هایاز ممبر

  .دارد  RE4021-BE فعال کمتر نسبت به مدل

RE2521-BN 2.5"×21" 10 (0.93) 250 (1.1) 225(15) 99.7 

 ين هایشتر از ممبریها ب spacerن یب يفروش متوسط دارد و فضا
دارند و مقدار عبور  يل سطح کمترین دلیباشد به هم یم BE مدل

  .باشد یز کمتر میآب ن یده



  نییفشار پا ین ھایممبر

Model Number 
Dimensio

n 

Nominal Active 
Surface Area 

ft2 (m2) 

Permeate Flow Rate 
gpd (m3/d) 

Applied 
pressure 
psig (bar) 

Stabilized 
Salt 

Rejection  
(%) 

حاتیتوض  

RE16040-BLR 16.0"×40" 1600 (148.6) 36,000 (136.1) 150(10) 99.6 

ل ین دلیکنند که به هم ین کار مییپا يها در فشارهان ین ممبریا
 یدارد و مقدار عبور ده ییسطح باال. ن استییآن پا یمصرف يانرژ

.باشد یآب در آن باال م  

RE8040-BLF 8.0"×40" 400 (37.2) 11,500 (43.5) 100(7) 99.2 

ن قابل استفاده است ییپا TDSآب با  ين ها براین ممبریا
)TDS<500 ( ين هایاز ممبر یآن حت يکارفشار BLN  هم    

  باشد  ین تر مییپا

RE8040-BLN 8.0"×40" 400 (37.2) 12,000 (45.4) 150 (10) 99.2 

ل ین دلیکنند که به هم ین کار مییپا ين ها در فشارهاین ممبریا
   به کار  1500ر یز يها TDS يبرا. ن استییآن پا یمصرف يانرژ

  رود یم

RE8040-BLR 8.0"×40" 400 (37.2) 9,000 (34.0) 150(10) 99.6 

ل ین دلیکنند که به هم ین کار مییپا ين ها در فشارهاین ممبریا
   به کار  1500ر یز يها TDS يبرا. ن استییآن پا یمصرف يانرژ

 رود یم

RE8040-BLN440 8.0"×40" 440 (40.9) 13,000 (49.2) 150(10) 99.2 

ل ین دلیکنند که به هم ین کار مییپا ين ها در فشارهاین ممبریا
  به کار  1500ر یز يها TDS يبرا. ن استییآن پا یمصرف يانرژ

 RE8040-BLNن از ین ممبریآب در ا یسطح و عبورده. رود یم
  .باشد یشتر میب

RE8040-BE 8.0"×40" 400 (37.2) 10,500 (39.7) 225(15) 99.70 باشد یشور مه آب لب یپر کاربرد در تصف ين هایاز ممبر  

RE8040-BN 8.0"×40" 365 (33.9) 9,500 (36) 225(15) 99.70 

 يزان مصرف انرژین هستند و میین ها از نوع فشار پاین نوع ممبریا
نسبت به  يسطح فعال کمتر يدارا. باشد  ین مییز پایآن ها ن

برابر مقدار  یاتیباشند اما در فشار عمل یم BRو  CE ين هایممبر
 spacer يفضا. شتر استین ها بین نوع ممبریآب در ا یعبور ده

 8 يل سطح آن از غشاهاین دلیاد است و به همیدر بخش خوراك ز
  .باشد ین تر مییگر پاید ینچیا

RE4040-BLF 4.0"×40" 85 (7.9) 2,500 (9.5) 100 (7) 99.2 

ن قابل استفاده است ییپا TDSآب با  ين ها براین ممبریا
)TDS<500 ( ين هایاز ممبر یآن حت يکارفشار BLN ن ییهم پا

 .باشد یم% 15باَ ین تقرین ممبریافت در ایمقدار باز. باشد یتر م

RE4040-BLR 4.0"×40" 85 (7.9) 1,900 (7.2) 150(10) 99. 6 

ل ین دلیکنند که به هم ین کار مییپا ين ها در فشارهاین ممبریا
  به کار  1500ر یز يها TDS يبرا. ن استییآن پا یمصرف يانرژ

درصد حذف نمک . باشد یم%  15افت در آن ها یمقدار باز. رود یم
 .باشد یدر آن باال م

RE4040-BLN 4.0"×40" 85 (7.9) 2,600 (9.8) 150 (10) 99.2 

ل ین دلیکنند که به هم ین کار مییپا ين ها در فشارهاین ممبریا
  به کار  1500ر یز يها TDS يبرا. ن استییآن پا یمصرف يانرژ

 .باشد یم%  15افت در آن ها یمقدار باز. رود یم

RE2540-BLN 2.5"×40" 27 (2.5) 800 (3.0) 150(10) 99.2 

ل ین دلیکنند که به هم ین کار مییپا ين ها در فشارهاین ممبریا
  به کار  1500ر یز يها TDS يبرا. ن استییآن پا یمصرف يانرژ

 .باشد یم%  15آن ها افت در یمقدار باز. رود یم

RE2540-BLR 2.5"×40" 27 (2.5) 600 (2.2) 150(10) 99.6 

ل ین دلیکنند که به هم ین کار مییپا ين ها در فشارهاین ممبریا
  به کار  1500ر یز يها TDS يبرا. ن استییآن پا یمصرف يانرژ

 .باشد یم%  15افت در آن ها یمقدار باز. رود یم

RE4021-BLN 4.0"×21" 35 (3.3) 1,050 (4.0) 150 (10) 99.2 
ل ین دلیکنند که به هم ین کار مییپا ين ها در فشارهاین ممبریا

  .ن استییآن پا یمصرف يانرژ

RE4021-BLF 4.0"×21" 35 (3.3) 1,050 (4.0) 100 (7) 99.2 

ن قابل استفاده است ییپا TDSآب با  ين ها براین ممبریا
)TDS<500 (ين هایاز ممبر یآن حت يفشار کار BLN  هم   

 .باشد یم%  8افت یدرصد باز. باشد ین تر مییپا

RE2540-BLF 2.5"×40" 27 (2.5) 800 (3.0) 100 (7) 99.2 

ن قابل استفاده است ییپا TDSآب با  ين ها براین ممبریا
)TDS<500 (ين هایاز ممبر یآن حت يفشار کار BLN ن ییهم پا

 .باشد یم% 15باَ ین تقرین ممبریا افت دریمقدار باز. باشد یتر م



 

RE2521-BLF 2.5"×21" 12 (1.1) 350 (1.3) 100(7) 99.2 

ن قابل استفاده است ییپا TDSآب با  ين ها براین ممبریا
)TDS<500 (ين هایاز ممبر یآن حت يفشار کار BLN ن ییهم پا

  .باشد یم% 8باَ ین تقرین ممبریافت در ایمقدار باز. باشد یتر م

RE2521-BLN 2.5"×21" 12 (1.1) 350 (1.3) 150(10) 99.2 

ل ین دلیکنند که به هم ین کار مییپا ين ها در فشارهاین ممبریا
  به کار  1500ر یز يها TDS يبرا. ن استییآن پا یمصرف يانرژ

  .باشد یم%  15افت در آن ها یمقدار باز. رود یم



 

 

 ایآب در ين هایممبر

Model Number 
Dimensio

n 

Nominal Active 
Surface Area 

ft2 (m2) 

Permeate Flow Rate 
gpd (m3/d) 

Applied 
pressure 
psig (bar) 

Stabilized 
Salt 

Rejection  
(%) 

 

RE16040-SHN 16.0"×40" 1600 (148.6) 24,600 (92.9) 800 (55) 99.75 
ا و آب چاه با نمک باال یآب در يبرا. باشد یدر صد حذف نمک باال م

.رودی بکار م  

RE16040-SHF 16.0"×40" 1600 (148.6) 36,000 (136.1) 800 (55) 99.7 باشد یا و آب چاه با نمک باال میپرکاربرد در آب در ين هایاز ممبر.  

RE8040-SHN 8.0"×40" 370 (34.4) 6,000 (22.7) 800(55) 99.75 

ا و آب چاه با نمک باال یآب در يبرا. باشد یدر صد حذف نمک باال م
 ین است که مقدار آبدهیدر ا SHFبا  SHNفرق مدل . رودیبکار م
باشد اما درصد حذف نمک  یم SHNشتر از یب SHF ين هایممبر

 .باشد یم SHFشتر از یب SHN يدر مدل ها

RE8040-SHF 8.0"×40" 370 (34.4) 9,000 (34.1) 800(55) 99.7 
. باشد یا و آب چاه با نمک باال میپرکاربرد در آب در ين هایاز ممبر

 .باشد یم%  8افت یدرصد باز

RE8040-SHF400 8.0"×40" 400 (37.2) 9,700 (36.7) 800(55) 99.7 

. باشد یا و آب چاه با نمک باال میپرکاربرد در آب در ين هایاز ممبر
مقدار افته و یش ین افزایسطح ممبر. باشد یم%  8افت یدرصد باز

 .شتر شده استیز بین نیممبر یآبده

RE8040-SHA400 8.0"×40" 400 (37.2) 7,500 (28.4) 800(55) 99.75 

. باشد یا و آب چاه با نمک باال میپرکاربرد در آب در ين هایاز ممبر
افته و مقدار یش ین افزایسطح ممبر. باشد یم%  8افت یدرصد باز

.شتر شده استیز بین نیممبر یآبده  

RE8040-SHN400 8.0"×40" 400 (37.2) 6,500 (24.6) 800(55) 99.75 
ا و آب چاه با نمک باال یآب در يبرا. باشد یدر صد حذف نمک باال م

 از محلول خوراك )boron( نبر% 92ت حذف تا یقابل. رود یکار مب

RE4040-SHF 4.0"×40" 75 (7.0) 1,900 (7.2) 800 (55) 99.7 
و آب چاه با  ییایدر يه آب هایتصف يپرکاربرد برا ين هایاز ممبر

 .باشد ینمک باال م

RE4040-SHN 4.0"×40" 74 (6.9) 1,200 (4.5) 800 (55) 99. 75 
ا و آب چاه با نمک باال یآب در يبرا. باشد یدر صد حذف نمک باال م

 .باشد یم %8افت یدرصد باز .رود یبکار م

RE4040-SHA 4.0"×40" 74 (6.9) 1,400 (5.3) 800 (55) 99.75 

از ) boron(برن  يت حذف باالیقابل يدارا ROن ین مدل ممبریا
 pHدرصد حذف برن در . (باشد یا و چاه با نمک باال میدر يآب ها
  .)باشد یم% 92برن در خوراك برابر  mg/L 5و مقدار  8

RE2540-SHF 2.5"×40" 24 (2.2) 600 (2.3) 800 (55) 99.7 
و آب چاه با  ییایدر يه آب هایتصف يپرکاربرد برا يهان یاز ممبر

 .باشد یم%  8افت یدرصد باز. باشد ینمک باال م

RE2540-SHN 2.5"×40" 24 (2.2) 500 (1.9) 800(55) 99.75 

ا و آب چاه با نمک باال یآب در يبرا. باشد یدر صد حذف نمک باال م
 mg/L 32000آب با . (باشد یم%  8افت یدرصد باز. رودیبکار م

NaCl( 

RE2521-SHN 2.5"×21" 12 (1.1) 225 (0.85) 800(55) 99.75 

ا و آب چاه با نمک باال یآب در يبرا. باشد یدر صد حذف نمک باال م
 mg/L 32000آب با . (باشد یم%  4افت یدرصد باز. رود یبکار م

NaCl( 



  یخانگ ين هایممبر

  .باشد یم) Spiral-Wound( یباشد و از نوع حلزون ید میآم یآن پل ییه فعال باالیت که الین از کامپوزیجنس ممبر

Model Number 
Dimensio

n 

Nominal Active 
Surface Area 

ft2 (m2) 

Permeate Flow Rate 
gpd (m3/d) 

Applied 
pressure 
psig (bar) 

Stabilized 
Salt 

Rejection  
(%) 

 توضیحات

RE1810-30 1.8"×10" - 30 (0.114) 60(4.1) 98. 0 

آن  NaClممبرین هاي خانگی براي تصفیه آب شهر که مقدار 
مقدار بازیافت آن . نمی باشد استفاده می شود mg/L 200بیشتر از 

  .می باشد% 15ها 

RE1810-50 1.8"×10" - 50 (0.189) 60(4.1) 98. 0 

آن  NaClممبرین هاي خانگی براي تصفیه آب شهر که مقدار 
مقدار بازیافت آن . نمی باشد استفاده می شود mg/L 200بیشتر از 

  .می باشد% 15ها 

RE1812-35 1.8"×12" - 35 (0.132) 60(4.1) 98. 0 

آن  NaClممبرین هاي خانگی براي تصفیه آب شهر که مقدار 
مقدار بازیافت آن . نمی باشد استفاده می شود mg/L 200بیشتر از 

 ..می باشد% 15ها 

RE1812-50 1.8"×12" - 50 (0.189) 60(4.1) 98. 0 

آن  NaClممبرین هاي خانگی براي تصفیه آب شهر که مقدار 
مقدار بازیافت آن . نمی باشد استفاده می شود mg/L 200بیشتر از 

 .می باشد% 15ها 

RE1812-60 1.8"×12" - 60 (0.2271) 60(4.1) 98. 0 

آن  NaClممبرین هاي  خانگی براي تصفیه آب شهر که مقدار 
مقدار بازیافت آن . نمی باشد استفاده می شود mg/L 200بیشتر از 

  .می باشد% 15ها 

RE1812-80 1.8"×12" - 80(0.303) 60(4.1) 98. 0 

آن  NaClممبرین هاي  خانگی براي تصفیه آب شهر که مقدار 
مقدار بازیافت آن . نمی باشد استفاده می شود mg/L 200بیشتر از 

  .می باشد% 15ها 

RE2010-LP 2.0"×10" - 30(0.114) 20(1.4) 93.0 

زان مصرف یو م )LP( ن هستندیین ها از نوع فشار پاین نوع ممبریا
پایین بکار  TDSبراي آب شهري با  .می باشد نییز پایآن ها ن يانرژ

 mg/L 100نتایج به دست آمده براي آب با غلظت نمک . می رود
   .می باشد

RE2012-LP 2.0"×12" - 50(0.189) 20(1.4) 93.0 

و میزان مصرف ) LP(این نوع ممبرین ها از نوع فشار پایین هستند 
پایین بکار  TDSا براي آب شهري ب. انرژي آن ها نیز پایین می باشد

 mg/L 100نتایج به دست آمده براي آب با غلظت نمک . می رود
 .می باشد

RE2012-LPF 2.0"×12" - 60(0.227) 20(1.4) 93.0 

و میزان مصرف ) LP(این نوع ممبرین ها از نوع فشار پایین هستند 
پایین بکار  TDSبراي آب شهري با . انرژي آن ها نیز پایین می باشد

 mg/L 100نتایج به دست آمده براي آب با غلظت نمک . می رود
 .می باشد

RE2012-100 2.0"×12" - 100 (0.397) 60(4.1) 98.0 

آن  NaClممبرین هاي  خانگی براي تصفیه آب شهر که مقدار 
مقدار بازیافت آن . نمی باشد استفاده می شود mg/L 200بیشتر از 

 .می باشد% 15ها 

RE2812-300 2.8"×12" - 300 (1.136) 60(4.1) 98.0 

آن  NaClممبرین هاي  خانگی براي تصفیه آب شهر که مقدار 
مقدار بازیافت آن . نمی باشد استفاده می شود mg/L 200بیشتر از 

 .می باشد% 15ها 

NE1812 1.8"×12" - 80 (0.379) 60(4.1) 40.0-60.0 

آن  NaClممبرین هاي  خانگی براي تصفیه آب شهر که مقدار 
مقدار بازیافت آن . نمی باشد استفاده می شود mg/L 250بیشتر از 

این ممبرین ها از نوع نانوفیلتراسیون هستند و به . می باشد% 15ها 
براي آب هایی . همین دلیل درصد حذف نمک در آن ها پایین است

نمی باشند مناسب هستند، زیرا از یک طرف  که نیاز به نمکزدایی باال
مفداري نمک در آب تصفیه شده موجود خواهد بود و از طرف دیگر 

  .می باشد ROمفدار آب عبوري از ممبرین هم باالتر از ممبرین هاي 



  

  

  

  

NE2010 2.0"×10" - 90 (0.341) 60(4.1) 40.0-60.0 

آن  NaClممبرین هاي  خانگی براي تصفیه آب شهر که مقدار 
مقدار بازیافت آن . نمی باشد استفاده می شود mg/L 250بیشتر از 

این ممبرین ها از نوع نانوفیلتراسیون هستند و به . می باشد% 15ها 
براي آب هایی . همین دلیل درصد حذف نمک در آن ها پایین است

که نیاز به نمکزدایی باال نمی باشند مناسب هستند، زیرا از یک طرف 
در آب تصفیه شده موجود خواهد بود و از طرف دیگر  مفداري نمک

  .می باشد ROمفدار آب عبوري از ممبرین هم باالتر از ممبرین هاي 

RE1812-CE60 1.8"×12" - 60 (0.227) 60(4.1) 98.0 

این ممبرین ها داراي مقاومت باالیی در برابر کلر می باشند و براي 
. باشد مناسب هستند آب هاي شهري که درصد کلر آن ها باال می

کلر اکسیدکننده اي قوي می باشد و مقدار باالي آن موجب از بین (
 )رفتن سریع ممبرین می شود



  )Ultra Pure water(ار خالص یآب بس ين هایممبر

  

  

  

  

  

Model Number 
Dimensio

n 

Nominal Active 
Surface Area 

ft2 (m2) 

Permeate Flow Rate 
gpd (m3/d) 

Applied 
pressure 
psig (bar) 

Stabilized 
Salt 

Rejection  
(%) 

حاتیتوض  

RE8040-HUE440 8.0"×40" 440 (40.9) 10,000 (37.9) 225(15) 99.5 

ر خالص ایآب بس يباشد و برا ین ها باال مین ممبریدر ا TOCذف ح
. دا کرده استیش پین هم افزاین ممبریسطح ا. شود یاستفاده م

  % 96برابر با  IPA mg/L 1000محلول  يبرا IPAدرصد حذف 
  .باشد یم

RE8040-UL 8.0"×40" 400 (37.2) 10,000 (37.9) 150(10) 99.5 
    % 92در آن  IPAکند و درصد حذف  ین تر کار مییپادر فشار 

  .باشد یم

RE8040-UE 8.0"×40" 400 (37.2) 9,000 (34.1) 225(15) 99.5 
در  IPAباشد و درصد حذف  یار خالص میآب بس يد متوسط برایگر

 .باشد یم% 95آن 

RE8040-HUE 8.0"×40" 400 (37.2) 9,000 (34.1) 225(15) 99.5 

ار خالص یآب بس يباشد و برا ین ها باال مین ممبریدر ا TOCحذف 
درصد . د متوسط هستندیز گران ها ین ممبریا. شود یاستفاده م

 .باشد یم% 96برابر با  IPA mg/L 1000محلول  يبرا IPAحذف 



  )UF(ون یلتراسیالتراف ين هایممبر

  

 

 

Model Number 
Dimensio

n 

Nominal Active 
Surface Area 

ft2 (m2) 

Permeate Flow Rate 
gpd (m3/d) 

Applied 
pressure 
psig (bar) 

Stabilized 
Salt 

Rejection  
(%) 

 

UE8040-PF 8.0"×40" 400 (37.2) 14,000 (52.9) 20(1.4) - 

. می باشد) PSF(الترافیلتراسیون پلی سولفون  جنس ممبرین هاي
به این معنی که ذرات با . دالتون می باشد 100برش مولکولی از 

دالتون از ممبرین عبور کرده اما  100-50اندازه مولکولی کوچکتر از 
این نوع ممبرین ها براي پیش . ذرات درشت تر عبور نمی کنند

و . د متوسط می باشنددر گری. بسیار مناسب می باشند ROتصفیه 
  .در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد

UE1810 1.8"×10" - 200 (0.757) 20(1.4) - 

. می باشد) PSF(جنس ممبرین هاي الترافیلتراسیون پلی سولفون 
به این معنی که ذرات با . دالتون می باشد 100برش مولکولی از 

عبور کرده اما  دالتون از ممبرین 100اندازه مولکولی کوچکتر از 
کاربرد این ممبرین ها در محل هاي . ذرات درشت تر عبور نمی کنند

  .می باشد) خانگی(مسکونی 

UE1812 1.8"×12" - 250 (0.946) 20(1.4) - 

. می باشد) PSF(جنس ممبرین هاي الترافیلتراسیون پلی سولفون 
که ذرات با  به این معنی. دالتون می باشد 100برش مولکولی از 

دالتون از ممبرین عبور کرده اما  100اندازه مولکولی کوچکتر از 
کاربرد این ممبرین ها در محل هاي . ذرات درشت تر عبور نمی کنند

 .می باشد) خانگی(مسکونی 

UE2010 2.0"×10" - 450  (1.703) 20(1.4) - 

. می باشد) PSF(جنس ممبرین هاي الترافیلتراسیون پلی سولفون 
به این معنی که ذرات با . دالتون می باشد 100رش مولکولی از ب

دالتون از ممبرین عبور کرده اما  100اندازه مولکولی کوچکتر از 
کاربرد این ممبرین ها در محل هاي . ذرات درشت تر عبور نمی کنند

 .می باشد) خانگی(مسکونی 



  

  یمقاوم در برابر گرفتگ ين هایممبر

 

Model Number 
Dimensio

n 

Nominal Active 
Surface Area 

ft2 (m2) 

Permeate Flow Rate 
gpd (m3/d) 

Applied 
pressure 
psig (bar) 

Stabilized 
Salt 

Rejection  
(%) 

 

RE16040- FEn 16.0"×40" 1600 (148.6) 41,000 (155) 225(15) 99.7 

) Fouling( ین در برابر گرفتگین ها مقاومت ممبریممبرن یدر ا
 یه فاضالب استفاده میآب لب شور و تصف يافته است و برایش یافزا

  .باشند ینچ میا 8 ين هاینسبت به ممبر يشتریسطح ب يدارا. شود

RE16040- FLR 16.0"×40" 1600 (148.6) 36,000 (136.1) 150(10) 99.6 
 يهستند و برا) Fouling( یبرابر گرفتگ ن ها مقاومت درین ممبریا

  .شود ین استفاده مییپا يه فاضالب در فشارهایآب لب شور و تصف

RE8040-FDn 8.0"×40" 380 (35.3) 10,000 (39.7) 225(15) 99.70 

 ین در برابر گرفتگیمقاومت ممبر RO ين هاین ممبریدر ا
)Fouling (افته است و  ضخامت فاصله یش یافزاspacer  34ها 

  .شود یه فاضالب استفاده میتصف يباشد و برا یمتر میلیم

RE8040-FEn 8.0"×40" 400 (37.2) 10,500 (39.7) 225(15) 99.70 

) Fouling( ین در برابر گرفتگین ها مقاومت ممبرین ممبریدر ا
  ه فاضالب استفاده یآب لب شور و تصف يافته است و برایش یافزا

 .شود یم

RE8040-FLR 8.0"×40" 400 (37.2) 9,000 (34.0) 150(10) 99.6 

) Fouling( ین در برابر گرفتگین ها مقاومت ممبرین ممبریدر ا
 يه فاضالب در فشارهایآب لب شور و تصف يافته است و برایش یافزا

  .شود ین استفاده مییپا

RE8040-FL 8.0"×40" 400 (37.2) 11,000 (41.6) 150(10) 99.0 

) Fouling( ین در برابر گرفتگیها مقاومت ممبر نین ممبریدر ا
 يه فاضالب در فشارهایآب لب شور و تصف يافته است و برایش یافزا

  .شود ین استفاده مییپا

RE8040-FEn440 8.0"×40" 440 (40.9) 11,500 (43.5) 225(15) 99.70 

) Fouling( ین در برابر گرفتگین ها مقاومت ممبرین ممبریدر ا
  ه فاضالب استفاده یآب لب شور و تصف يافته است و برایش یافزا

  .شود یم

RE4040-FL 4.0"×40" 85 (7.9) 2,400 (9.1) 150(10) 99. 0 

) Fouling( ین در برابر گرفتگین ها مقاومت ممبرین ممبریدر ا
 يه فاضالب در فشارهایآب لب شور و تصف يافته است و برایش یافزا

 .شود ین استفاده مییپا

RE4040-FEn 4.0"×40" 85 (7.9) 2,400 (9.1) 225 (15) 99.7 

) Fouling( ین در برابر گرفتگین ها مقاومت ممبرین ممبریدر ا
   ه فاضالب استفادهیآب لب شور و تصف يافته است و برایش یافزا

 .شود یم

RE2540-FEn 2.5"×40" 27 (2.5) 800 (3.0) 225(15) 99.7 

) Fouling( ین در برابر گرفتگیممبرن ها مقاومت ین ممبریدر ا
  ه فاضالب استفاده یآب لب شور و تصف يافته است و برایش یافزا

 .شود یم



  )NF(ون یلتراسینانو ف ين هایممبر

  .باشد یم) Spiral-Wound( یباشد و به صورت حلزون یم) تیکامپوز(د یآم ین ها از پلیجنس ممبر

 

Model Number 
Dimensio

n 

Nominal Active 
Surface Area 

ft2 (m2) 

Permeate Flow Rate 
gpd (m3/d) 

Applied 
pressure 
psig (bar) 

Stabilized 
Salt 

Rejection  
(%) 

حاتیتوض  

NE8040-70 8.0"×40" 400 (37.2) 7,000 (26.5) 75(5) 

: یتیون تک ظرفی
70 -40  

: یتیون دو ظرفی
70 -45  

  . در آن متوسط است یتیتک ظرف يون هایدرصد حذف 
  %15افت یو باز NaCl  :mg/L 2000ط تست یشرا
  %15افت یو باز CaCl2  :mg/L 500ط تست یشرا

  .باشد یم% 97برابر  MgSO4درصد حذف 

NE8040-90 8.0"×40" 400 (37.2) 7,500 (28.4) 75(5) 

: یتیون تک ظرفی
95 -85 

: یتیون دو ظرفی
95 -90 

 . در آن باال است یتیتک ظرف يون هایدرصد حذف 

  %15افت یو باز NaCl  :mg/L 2000ط تست یشرا
  %15افت یو باز CaCl2  :mg/L 500ط تست یشرا

  .باشد یم% 97برابر  MgSO4درصد حذف 

NE4040-70 4.0"×40" 85 (7.9) 1,500 (5.7) 75 (5) 

: یتیون تک ظرفی
70 -40 

: یتیون دو ظرفی
70 -45 

 . در آن متوسط است یتیتک ظرف يون هایدرصد حذف 

  %15افت یو باز NaCl  :mg/L 2000ط تست یشرا
  %15افت یو باز CaCl2  :mg/L 500ط تست یشرا

 .باشد یم% 97برابر  MgSO4درصد حذف 

NE4040-90 4.0"×40" 85 (7.9) 1,600 (6.0) 75(5) 

: یتیون تک ظرفی
95 -85 

: یتیون دو ظرفی
95 -90 

 . در آن باال است یتیتک ظرف يون هایدرصد حذف 

 %15افت یو باز NaCl  :mg/L 2000ط تست یشرا

  %15افت یو باز CaCl2  :mg/L 500ط تست یشرا
 .باشد یم% 97برابر  MgSO4درصد حذف 

NE2540-70 2.5"×40" 27 (2.5) 450 (1.7) 75(5) 

: یتیون تک ظرفی
70 -40 

: یتیون دو ظرفی
70 -45 

  . در آن متوسط است یتیتک ظرف يون هایدرصد حذف 
  %15افت یو باز NaCl : mg/L 2000ط تست یشرا
  %15افت یو باز CaCl2 : mg/L 500 ط تستیشرا

  .باشد یم% 97برابر  MgSO4درصد حذف 

NE2540-90 2.5"×40" 27 (2.5) 500 (1.9) 225(15) 

: یتیون تک ظرفی
95 -85 

: یتیون دو ظرفی
95 -90  

 . در آن باال است یتیتک ظرف يون هایدرصد حذف 

  %15افت یو باز NaCl  :mg/L 2000ط تست یشرا
  %15افت یو باز CaCl2  :mg/L 500ط تست یشرا

 .باشد یم% 97برابر  MgSO4درصد حذف 


