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  ه آب عمران سازان مهابیتصف يمجموعه دستگاه ها

  

  رانیا یصنعت يپژوهش ها ین المللیت برتر از طرف موسسه بکده به عنوان شریبرگز

  

  .باشند یران میا یقات صنعتیاستاندارد و تحق يه محصوالت دارایلک

  

  ه شدهیاستفاده از آب تصففوائد 

 قلب و عروق يها یاهش بروز ناراحتک -

 یپوست يها يمارین رفتن بیف و از بیبا و لطیسالم و ز یبه داشتن پوست کمک -

 بدک يها يماریاهش خطر بروز سرطان و بک -

 آب سالم یافکر یدن مقادیادرار با نوش يو مجار يویلک يها يماریاز ب يریجلوگ -

 دستگاه گوارش يها ین و ناراحتبد دها ياز بو يریجلوگ -

 ریو قهوه با عطر، طعم و رنگ دلپذ يه چایساز و ته يو چا يترکاز جمع شدن جرم و رسوب درون  يریجلوگ -

  ژه شاملیط و خدمات ویشرا

 سال ضمانت کی -

 ده سال خدمات پس از فروش -

 بهتر یگان جهت انتخابیمشاوره را -

 یسفارش تلفن -

 ان شماکر مییدستگاه در صورت تغ ییجابجا -
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ا یه به علت استفاده از مواد نامرغوب و نامناسب و کند بلک یت آب نمیفیکبه بهبود  یکمکچ یالزم بوده و نه تنها ه يه آب عرضه شده، فاقد استانداردهایتصف ياز دستگاه ها ياریبسد یدان یا میآ
  .ندک یز فراهم میژه سرطان را نیابتال به امراض گوناگون به ولتر موجبات ید پوسته و فیو ارزان در تول ییع غذایدر صنا یافتیمواد باز

  :باشند  یز میر نیز ياستانداردها يدارا NSFت عمران سازان مهاب عالوه بر دارا بودن استاندارد که محصوالت شریلک
 آب یت جهانیفیکاستاندارد  -

 یقطعات برق ياروپا برا CEاستاندارد  -

 TAFاستاندارد  -

 CNABاستاندارد  -

 UKASاستاندارد  -

 SGSاستاندارد  -

 

 نندگانکت از مصرف یان از خدمات پس از فروش طبق اعالم سازمان حمایمشتر %80ش از یب يتمندیرضا يدارا 

  

ننده کد یت بزرگ تولکن شریاز چند يحصاران یندگیران و با اخذ نمایدر ا یه آب خانگیتصف يننده دستگاه هاکارائه  يت هاکن شریاز بزرگتر یکین و یت عمران سازان مهاب به عنوان اولکشر
 Emecانگلستان،  Dequestانادا، ک Wyckomarو  VETEC ،Ozomax  وان،یتا  WaterTekوان، یتا KFlowوان، یتا Elittechانادا، ک WaterSafe ا از جملهیه آب در دنیتصف يدستگاه ها

  .ندکا اقدام یموجود در دن يو استانداردها ينولوژکن تیه آب طبق آخریتصف ياا، همواره تالش نموده است نسبت به ارائه انواع دستگاه هیتالیا

  .باشد یت عمران سازان مهاب مکخدمات پس از فروش شر یگارانت يت داراکن شریه محصوالت ارائه شده ایلک
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  ه داریپا – يمرحله ا 6ه آب یدستگاه تصف

  تر در شبانه روزیل 190ت یظرف

  :ون یلتراسیش فیمرحله پ 3 يدارا

  ها یر آلودگی، شن و ماسه و سايرون با پوسته شفاف جهت حذف گل و الکیم 5لن یپروپ یلتر پلیف :مرحله اول 

  نامطلوب ي، رنگ، طعم و بویبات آلیکلر، ترکد جهت حذف یبا پوسته سف يربن پودرکلتر یف :مرحله دوم 

  رد مرحله دومکعملل یمکجهت ت یخط كربن بالکلتر یف :مرحله سوم 

 ك، ضد خش و مات شدن و مقاوم در برابر تریه بهداشتکربنات نو بوده ک یاز جنس پل 2و  1مورد استفاده در مراحل  يپوسته ها
  .باشند یخوردن م

  رونکیم  0.0001آب تا ابعاد  یاهش سختکن جهت حذف امالح و یممبر يغشا :مرحله چهارم 

  آب يبهبود طعم و بو جهت یربن خطکلتر یف :مرحله پنجم 

  و بهبود طعم و مزه آب pHم یجهت تنظ یمواد معدن کیوسرامیلتر بیف :مرحله ششم 

 يدر مدل ها UV ننده ک یدار دستگاه به ضدعفونUV باشد یمجهز م. 

  :باشد  یر میزات زین مجهز به تجهیدستگاه همچن

 .ه را با فشار آب شهر داردیت تصفیشود، دستگاه قابل یه برق قطع مک یدر مواقع: دو حالته  یر برقیش -

 ج فشاریگ -

 یگالن 4 یکیمخزن پالست -

 آب ینگ جهت عدم نشتیدو اور يپوسته ها -

 سکیر میش يدارا -
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  اوردارک –ه دار یپا يمرحله ا  6ه آب یدستگاه تصف

  تر در شبانه روزیل 190ت یظرف

  :ون یلتراسیش فیمرحله پ 3 يدارا

  ها یر آلودگی، شن و ماسه و سايرون با پوسته شفاف جهت حذف گل و الکیم 5لن یپروپ یلتر پلیف :مرحله اول 

  نامطلوب ي، رنگ، طعم و بویبات آلیکلر، ترکد جهت حذف یبا پوسته سف يربن پودرکلتر یف :مرحله دوم 

  رد مرحله دومکل عملیمکجهت ت یخط كربن بالکلتر یف :مرحله سوم 

 ك، ضد خش و مات شدن و مقاوم در برابر تریه بهداشتکربنات نو بوده ک یاز جنس پل 2و  1مورد استفاده در مراحل  يپوسته ها
  .باشند یخوردن م

  رونکیم  0.0001آب تا ابعاد  یاهش سختکن جهت حذف امالح و یممبر يغشا :مرحله چهارم 

  آب يجهت بهبود طعم و بو یربن خطکلتر یف :مرحله پنجم 

  و بهبود طعم و مزه آب pHم یجهت تنظ یمواد معدن کیوسرامیلتر بیف :مرحله ششم 

 يدر مدل ها UV ننده ک یدار دستگاه به ضدعفونUV باشد یمجهز م. 

  :باشد  یر میزات زین مجهز به تجهیدستگاه همچن

 .آب شهر دارده را با فشار یت تصفیشود، دستگاه قابل یه برق قطع مک یدر مواقع: دو حالته  یر برقیش -

 یگالن 4 یکیمخزن پالست -

 آب ینگ جهت عدم نشتیدو اور يپوسته ها -

 سکیر میش يدارا -

  


