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  یه آب صنعتیتصف يستم هایس

  .باشد یران میانادا در اک WaterSafe ينده انحصاریت عمران سازان مهاب نماکشر
  .شود یوان ساخته میشور تاکشده و در  یانادا طراحک WaterSafeه دستگاه ها توسط یلک

 

  )عب در شبانه روز کمترم 100 یال 3 يت هایظرف(   WaterSafe ین صنعتکن یریآب ش يدستگاه ها
 نصب ين فضایمترکنه با یبه یطراح 

 نه آبیافت بهیباز 

 ع و آسانیسر ينصب و راه انداز 

 ل ضد زنگیدستگاه از جنس است یشاس 

  تحت فشار يل ضد زنگ در بخش هایاست یشکلوله 

 بازگشت ان پساب و یم جریتنظ ينترل هاک) Recovery ( 

 بر گالسیل ضد زنگ و فاین از جنس استیمحفظه ممبر 

 يره اتمسفریذخ کتان يبرا يد شناوریلک 

 ان یاز عقب گرد جر يریر جلوگیش )Backflow ( 

 یسیر مغناطیش يدارا  )Solenoid Valve ( 

 د روشن و خاموشیلک 

 ه شدهیره آب تصفیذخ کان در هنگام پر شدن تانیار جرکقطع خود 

 یکز اتوماتیر دور ریش  )Auto Flush Valve ( 

 ه شده و پسابیآب تصف یدب يشگرهاینما 

 پمپ یو خروج يفشار ورود يشگرهاینما 

 شگر ینماTDS 

 م یس جهت تنظیکر میشTDS یآب خروج 

 و جامد به منظور حذف  يربن پودرک يلترهایدورت آن و فکرون و رفع یکلن فشرده جهت حذف ذرات معلق در آب تا پنج میپروپ یر پلیلتر رسوبگیف: ون شاملیلتراسیش فیسه مرحله پ
 آب ير دهنده رنگ، طعم و بوییتغ ییایمیو مواد ش یبات آلکیلر، ترکو جامدات به منظور حذف  يربن پودرک يلترهایدورت آن و فکرون و رفع یکذرات معلق در آب تا پنج م
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  WS-800 WS-2000  WS-4000  WS-6000  WS-8000  WS-12000  WS-16000  WS-32000  مدل

 m³/day 3  تیظرف
(800 GPD)  

6-8 m³/day 
(800 GPD)  

10-12 m³/day 
(800 GPD)  

18-20 m³/day 
(800 GPD)  

24-30 m³/day 
(800 GPD)  

36-40 m³/day 
(800 GPD)  

48-50 m³/day 
(800 GPD)  

96-100 m³/day 
(800 GPD)  

 يلترهایف
ش یپ

  هیتصف
PP×20”×1 
BC×20”×1  

PP×20”×1 
GAC×20”×1 
BC× 20”×1  

PP×20”×1 
GAC×20”×1 
BC× 20”×1  

PP×20”×1 
GAC×20”×1 
BC× 20”×1 
BIG BLUE  

PP×20”×1 
GAC×20”×1 
BC× 20”×1 
BIG BLUE  

PP×20”×1 
GAC×20”×1 
BC× 20”×1 
BIG BLUE  

PP×20”×7 
  

PP×20”×7 
  

  نیممبر

FILMTEC 
TW30-4021 

×1PCS  

FILMTEC 
BW30-4040 

×1PCS  

FILMTEC 
BW30-4040 

×2PCS  

FILMTEC 
BW30-4040 

×3PCS  

FILMTEC 
BW30-4040 

×4PCS  

FILMTEC 
BW30-4040 

×6PCS  

FILMTEC 
BW30-4040 

×8PCS  

FILMTEC 
BW30-4040 

×16PCS  
OR  

CSM 
4021 × 1PCS  

CSM 
4040BE × 1PCS  

CSM 
4040BE × 2PCS  

CSM 
4040BE × 3PCS  

CSM 
4040BE × 4PCS  

CSM 
4040BE × 6PCS  

CSM 
4040BE × 8PCS  

CSM 
4040BR × 16PCS  

پمپ فشار 
  يقو

ROTARY 
VANE PUMP  

ROTARY VANE 
PUMP  

GRUNDFOS 
CRI-1-25  

GRUNDFOS 
CRI-3-25  

GRUNDFOS 
CRI-3-25  

GRUNDFOS 
CRI-3-31  

GRUNDFOS 
CRI-5-24  

GRUNDFOS 
CRI-10-16  

توان 
  یمصرف

0.7KW×1Φ×
220V×50Hz  

0.7KW×1Φ×220
V×50Hz  

1.5KW×3Φ×380
/415V×50Hz  

2.2KW×3Φ×380
/415V×50Hz  

2.2KW×3Φ×380
/415V×50Hz  

3.0KW×3Φ×380
/415V×50Hz  

4.0KW×3Φ×380/
415V×50Hz  

5.5KW×3Φ×380/
415V×50Hz  

 160×40×70  ابعاد
cm  

80×65×165 
cm  

60×60×200 
cm  

100×75×160 
cm  

100×75×160 
cm  

120×100×160 
cm  100×120×160cm  100×300×200cm  

  

 ل و یاستنلس است يفوق با وسل ها ين هاکن یریه آب شیلکFRP باشد یموجود م.  
 باشد یم يل فوریوان است و آماده تحویفوق ساخت تا يه دستگاه هایلک.  
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  متر مکعب 100000مترمکعب تا  100دستگاه هاي آب شیرین کن صنعتی به ظرفیت 

  .آب شیرین کن با مشخصات موردنیاز را در حداقل زمان طراحی، ساخت، نصب و راه اندازي نمایدشرکت عمران سازان مهاب آمادگی دارد کلیه دستگاه هاي 

  .با مشارکت سرمایه گذاران خارجی را دارد EPCو  BOTو  BOOاین شرکت امکان ساخت در داخل یا ساخت در کشورهاي اروپایی و تایوان را دارد و نیز آمادگی اجراي پروژه هاي 
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  ایدر ين هاکن یریآب ش

 Max-Q يسر Excelwater ییایدر ين هاکن یریآب ش

  نترل از دورکت یو قابل يوتریامپکنتل کستم یرد با استفاده از سکارکم یت تنظیا با قابلید آب شرب از آب دریبه منظور تول Max-Q يسر ين هاکن یریآب ش

  :یمشخصات فن

 بایار زیبس یطراح 

 یکتمام اتومات يوتریامپکستم یاستفاده از س UROC  ار سادهیرد بسکارکو 

 ت آبیفکیش یو نما يریاندازه گ يوتریامپکستم یس 

 صدا یرد آرام و بکارک 

 316ن از جنس ییپمپ فشار پاSS 

 316از جنس  يپمپ فشار قوSS 

 نگیم فالشیو تنظ یکتیاتوم يریت برنامه پذیقابل 

 رد دائمکارکت یقابل 

 316تحت فشار و اتصاالت از جنس  يمحفظه هاSS اهش فشارک يبخصوص برا یبا طراح 

 ازیه مورد نیش تصفیپ يلترهایف 

 ط مختلفیرد در شراکارکت یقابل 

 یننده داخلکزیتم ياجزا 

 ییایمیپمپ شستشو با مواد ش 

 

  

  

ت یظرف
)GPD(  600 1000  1500  

  3  2  1  نیتعداد ممبر
  ”40×”2.5  ”40×”2.5  ”40×”2.5  نیز ممبریسا

  2.5HP  2.5HP  2.5HP  قدرت موتور
  ”15.5×”17×”48  ”15.5×”17×”48  ”15.5×”17×”48  ابعاد
  170lbs  180lbs  190lbs  وزن

  یبرق مصرف
110,220VAC 

1Phase 
50/60Hz  

110,220VAC 
1Phase 

50/60Hz  

110,220VAC 
1Phase 

50/60Hz  
  2.23KW  2.23KW  2.23KW  مصرف برق
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 Neptune يسر Excelwater ییایدر ين هاکن یریآب ش

 یخصوص ين در هتل ها و اقامتگاه هایو همچن يریگیماه يق هایو قا يارکو  یحیتفر يق هایاستفاده در قا يا براید آب شرب از آب دریبه منظور تول Neptune يسر ين هاکن یریآب ش
  .باشند یمناسب مار یا بسیبه در یکنزد

  :یمشخصات فن

 بایار زیبس یطراح 

 یکتمام اتومات يوتریامپکستم یاستفاده از س UROC 

 ت آبیفکیش یو نما يریاندازه گ يوتریامپکستم یس 

 316ن از جنس ییپمپ فشار پاSS 

 316از جنس  يپمپ فشار قوSS 

 نگیم فالشیو تنظ یکاتومات يریت برنامه پذیقابل 

 رد دائمکارکت یقابل 

 تحت فشار و اتصاالت از  يمحفظه ها
 يبخصوص برا یبا طراح 316SSجنس 

 اهش فشارک

 80 ش یپ يلترهایفوت مربع مساحت ف
 ط مختلفیاردرد در شراکت یه قابلیتصف

 یننده داخلکزیتم ياجزا 

 ییایمیپمپ شستشو با مواد ش 

  

 

 

ت یظرف
)GPD(  1150 1750 2000 2400 3600 4475  

  4 3 2 4 3  2  نیتعداد ممبر
  ”40×”4 ”40×”4 ”40×”4 ”40×”2.5 ”40×”2.5  ”40×”2.5  نیز ممبریسا

  3HP  3HP 5HP 7.5HP 7.5HP 7.5HP  قدرت موتور
  ”33×”41×”60  ”33×”41×”60  ”33×”41×”60  ”33×”41×”60  ”33×”41×”60  ”33×”41×”60  ابعاد
 375lbs 400lbs 425lbs 450lbs 475lbs 500lbs  وزن

  یبرق مصرف
220,360, 
440VAC 
3Phase 

50/60Hz  

220,360, 
440VAC 
3Phase 

50/60Hz  

220,360, 
440VAC 
3Phase 

50/60Hz  

220,360, 
440VAC 
3Phase 

50/60Hz  

220,360, 
440VAC 
3Phase 

50/60Hz  

220,360, 
440VAC 
3Phase 

50/60Hz  
  6.34KW  6.34KW  6.34KW  6.34KW  6.34KW  6.34KW  مصرف برق
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  ازن یضدعفون يستم هایس

  .باشد یران میانادا در اک ozomax ينده انحصاریت عمران سازان مهاب نماکشر
  اناداک ozomaxازن  يژنراتورها

  :ه آبیو تصف یازن در ضدعفون ياربردهاک 
 هاروس یها و و يترکن بردن بایاز ب 

  لتریبات نامحلول و قابل فکیل آنها به تریردن آهن و منگنز و تبدکد یسکا 

 نیفلزات سنگ یرسوب ده 

 اختگانی کها و ت کنترل جلبک 

 آب ين بردن رنگ و بویاز ب 

 ننده آبکآلوده  یر آلیو غ یردن مواد آلکد یسکا 

 آنها یو رسوب ده يمواد جامد معلق، لخته ساز یردن بار سطحک یخنث 

  استفاده از گاز ازن يایمزا
 يره سازیزات انتقال و ذخیاز به تجهید در محل و عدم نیتول 

 ییالت مربوط به جابجاکردن بدون مشکد یسکو ا یباال جهت ضدعفون ییاراک 

  هالومتان ها يمضر همچون تر ید محصوالت جانبیعدم تول 

 ژنیسکبه ا یه گاز ازن اضافیتجز 

  گاز ازن ياربرد ژنراتورهاک
 يو شهر یصنعت يآب و ژساب ها يه خانه هایتصف 

 ر ید آب شرب و نوشابه و سایارخانجات تولکاز جمله  یدنیو آشام ییع غذایصنا
 ها یدنینوش

 یو آب یحی، تفریورزش يشنا، مجموعه ها ياستخرها 

 انیپرورش آبز ياستخرها 

 نفت و یمی، پتروشییایمی، شی، داروئیع نساجیع مختلف از جمله صنایارخانجات و صناکاز یموردن یآب صنعت یضدعفونه و یتصف ،... 

  نندهکد یسکا ییایمیگر مواد شیسه با دیون گاز ازن در مقایداسیسکل ایپتانس
  ون بر حسب ولتیداسیسکل ایپتانس  نندهکد یسکعامل ا

 2.07  ازن
  1.77  دروژنید هیسکپرا

  1.67  پرمنگنات
  1.57  لرکد یسکا يد
  1.49  دیلرواسکپویه

  1.36  لرک
  1.33  دیپوبرومواسیه

  1.23  ژنیسکا
  1.09  برم

  0.99  دیدواسیپویه
  0.94  تیلرکپویه

  0.76  تیلرک
  0.54  دی
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  اناداک ozomaxازن  يمشخصات ژنراتورها

 ترود کال يباال ییاراکCorona 

 یننده المپ داخلک کژن با خنیسکدر ا% 10در هوا، % 3تا حدود (ازن  يغلظت باال( 

  10( يانرژم کمصرفKWH/kg O₃( 

 دارید ازن پایتول 

 اسیمتناسب با مق یطراح 

 انس باالکد ازن در فریتول 

 ع و آسانیس سریو سرو ينگهدار 

 يژن به عنوان گاز ورودیسکا ایرد با هوا کارکت یقابل 

 عیوس ینترلکو  يردکمحدوده عمل 

  یاتیعمل يو پارامترها یطیط محیشرا

 گرادیسانت °35تا  °10ط یمح يدما 

 50تا  0: طیمح یرطوبت نسب% 

 1ذره در  100000: مقدار ذرات موجود در هواft³  از هرگونه گرد و غبار يز و عاریتم يهوا(متر کا یو( 

  هرتز 60/50انس کولت و فر 240/220ولتاژ 

 20: به ژنراتور ازن يمم فشار ورودیزکماpsi 

 گرادیسانت °250: به ژنراتور ازن يژن ورودیسکا ایهوا و  يمم دمایزکما  
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  OZO1VTT OZO1VTTL  OZO2VTTL  OZO3VTTL  OZO4VTTL  OZO6VTTL  OZO8VTTL  OZO10VTTL  مدل
 یازن اسم

از  یخروج
ژنراتور بر حسب 

  گرم در ساعت

  30  24  18  12  9  6  3 1.5  هوا يورود

  90  72  54  36  27  18  9  4.5  ژنیسکا يورود

 يگاز ورود یدب
بر حسب فوت 

  عب در ساعتکم

  200  160  120  80  60  40  20  10  هوا يورود

  40  32  24  16  12  8  4  2  ژنیسکا يورود
 یغلظت اسم

ازن بر حسب 
  یدرصد وزن

  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  0.4  هوا يورود

  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  4.2  ژنیسکا يورود

  10  8  6  4  3  2  1  1  تعداد المپ

  1200  960  720  480  360  240  120  60  بر حسب وات یتوان مصرف
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  ننده آب استخرکتصفیه و ضدعفونی  يدستگاه ها

  ه دارد؟یاز به تصفیچرا آب استخر ن
 دیزا نمایماریب يورس هایها و و يترکاز با يآب را عار -

 دینما يریق آب جلوگیگر از طریدیکشناگران به  يها يماریاز انتقال ب -

 دینما يریدر آب جلوگ کاز رشد جلب -

 باشد یو آزار دهنده نم یه آب سمکنان دهد یاطم -

  ند نداشته باشدیناخوشا يا بویآب مزه  -

 آب شفاف و زالل باشد -

 ل داخل استخر شودیلوله ها و وسا یمانع از خوردگ -

 دینما يریدر سطوح استخر جلوگ کیل رسوبات آهکیاز تش -

  نگه داردط سالم یمح یکشه یاستخر را هم -

  آب استخر یه و ضدعفونیتصف يروش ها
  لرکاستفاده از 

لر کون ین روش یباشد، ماده فعال در ا ین روش میلر مرسوم ترکه استخر با استفاده از یتصف
  .باشد یم

  :ا یمزا
 نگه داشتن استخر یلر در آب و ضدعفونکون فعال یماندن  یباق -

 ارزان بودن -

 در استفاده یسادگ -

  :ب یمعا
  یرود و در آب باق ین نمیلر از بکون یله یسم ها به وسیروارگانیکاز م یبرخ -

 مانند یم

 و سرطانزا هستند یسم يه موادک() هالومتان  يجاد تریا -

 و سوزش و خارش در سطح پوست یپوست يت هایجاد حساسیا -

 یروسیو و یانگل يها يماریب یانتقال برخ -

 سوزش چشم ها -

 ب رساندن به دندانیآس -

  يوزکلر از سطح استخر و جکنامطبوع  يشدن بومتصاعد  -

  استفاده از ازن
در ازن ژنراتور اتفاق  یکیترکال يژن به ازن با استفاده از انرژیسکل ایتبد. شود ید میژن تولیسکازن از ا

ن نوع است یه متداول ترک Corona Discharge يه هاله ایتخل ين پروسه در ازن ژنراتورهایا. افتد یم
ن یدر ا. ردیگ یانجام م ییبدون صدا با راندمان باال یمانند رعد و برق ول یکیترکه قوس الیبر اثر تخل

  .شود یاستفاده م یننده اصلک یروش از ازن به عنوان ضدعفون
  :ا یمزا

 ندک یم یامل ضدعفونکم آب را به طور کار یبس یاد در زمانیار زیازن با قدرت بس -

 لرکمقاوم در برابر  يسم هایروارگانیکن بردن میب -

 گذارد یدر آب به جا نم يمانده ایچ باقیازن ه -

 برد ین میبو و مزه بد آب را از ب -

 يار برایژن آب بسیسکشود و باال رفتن سطح ا یه میژن تجزیسکآب به ا یازن پس از ضدعفون -
 شناگران مطبوع است

 و سرطانزا هستند یسم یباتکیه ترک() هالومتان ها  يد تریاز تول يریجلوگ -

 آب يار باالیت بسیشفاف -

 مکار یاز بسیمورد ن يرد آسان و فضاکنصب و عمل -

 ز یر يدیلوئکقادر به حذف مواد  یشن يلترهاین فیند بنابراک یرا منعقد م یازن مواد آل -

 .باشند یم

 یند ضدعفونینترل فراکباال در  ییتوانا -

  :ب یمعا
  ون فعال در آبیبه جا نگذاشتن  -
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  آب استخر یه و ضدعفونیتصف يهادستگاه 

ازن  يج ژنراتورهاکین پیدر ا. باشد یو استخر هتل ها قابل استفاده م یونکمس يمجموعه ها ي، استخرهایخانگ يشده و در ابعاد استخرها یطراح یخصوص ياستخرها یضدعفون يستم براین سیا
ژنراتور ازن، گاز  كر است خوراکالزم به ذ. ن مناسب با آن در نظر گرفته شده استک کژن ساز و خشیسکز هر ژنراتور دستگاه اایه بنا به نکه شده است یگرم ازن در ساعت تعب 8تا  2د یتول يبرا

  .شود یبرابر م 3ژن راندمان آن یسکه در صورت استفاده از اکا هوا است یژن خالص و یسکا

  مم حجم استخریزکما
مجموعه ها و   )د ازنیتول(ت دستگاه یظرف

 هتل ها
  یخانگ

m³  m³  gr/h 
90  180  2  

200  400  4  
400  800  8  

  .باشد یمجموعه ها و هتل ها مناسب م ياستخرها يقه دوم برایو طر یخانگ ياستخرها يقه اول برایه طرکباشند  یستم ها به دو صورت قابل نصب مین سیا

 
 
 
 
 
 
 

  قه اولیطر
  :ر استیشامل اجزاء ز

 )ازیدر صورت ن(ننده کت یپمپ تقو - 1

 ننده ازنکق یتزر - 2

 ژنراتور ازن - 3

 Bypassا لوله یر یآب گ - 4

 

  قه دومیطر
  :ر استیشامل اجزاء ز

 )ازیندر صورت (ننده کت یپمپ تقو - 1

 ننده ازنکق یتزر - 2

 ژنراتور ازن - 3

 ن هواک کخش - 4

 Bypassا لوله یتله آب  - 5

 ننده زمان تماسکن یمخزن تام -6

 ه هوایر تهویش - 7

 يننده ازن در هواکه یتجز - 8
 از مخزن یخروج
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   )د ازن از آبیتول( INSITUمدل  يژنراتور ازن استخر

ه یند تصفیع تر فرایر سریه موجب تاثکنند ک ید مید تولیسکدروایه يال هایکدروژن و رادید هیسکسنده ها را مانند پراکاز ا ین مخلوطیاز ازن محلول و همچن ییزان باالیم INSITU يازن ژنراتورها
به  يازیل نین دلیدارد و به هم یستیاتالکتروکه الیند تجزیم ازن را، توسط فراید مستقیتول یین دستگاه توانایا. ت دارندکسم ها مشاریروارگانیکو م CODننده ها در حذف کد یسکتمام ا. شود یم
  .ندارد يگاز يژن ساز را نسبت به ژنراتورهایسکا این هوا و ک ک، خشيمپرسور، ونتورک

  مشخصات
 د ازن از آبیتول 

 ننده ازنکق یژن ساز و تزریسکن هوا، اک کمپرسور، خشکاز به یعدم ن 

 لتر استخریآسان بعد از ف يراه انداز 

 د مداوم ازنیجهت تول یکنترل اتوماتک 

 ينه نگهداریاز به هزیبدون ن  

 250متر از که آب نرم با غلظت ک ینواح يمناسب براppm داشته باشد. 

  

  

  

  

 

 

 

 20D/48L-NSITUI-OZO  مدل دستگاه

 200m³تا   حجم استخر

  10gpm  به دستگاه يان ورودیمم جریزکما
  5.1kw  برق دستگاهمصرف 

  10g/hr  در ساعت يدیمقدار ازن تول
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  )UV(ننده فرابنفش کسیستم هاي ضدعفونی 

 UVستم یاستفاده از س يایمزا

 99لر تا کزا و مقاوم نسبت به یماریب يسم هایروارگانیکم ین بردن تمامیاز ب% 

 شدن آب در همان لحظه تابش اشعه یضدعفون 

 آب یکیزیو ف ییایمیافتن خواص شیر ییعدم تغ 

 ردن آب در محدوده ک یضدعفونpH  8/5تا  6از 

 ر لوله آبینصب در مس 

 ساده دستگاه يس و نگهداریسرو 

واتز کاز جنس  یجداره داخل یکن محفظه و ین ایشود و ماب یم SSدستگاه از جنس  یستم ها آب وارد محفظه اصلین سیدر ا
رد المپ کعمل ين حالت برایده آل تریه اکست یوارتز قرار دارد و در تماس با آب نکدرون محفظه  UVالمپ . ابدی یان میجر

ن یسم ها را از بیروارگانیکامل مکاشعه به طور  يد دوز باالین زمان با تولیباشد و در ا یساعت م 7500عمر المپ . باشد یم
  .برد یم

  .ار مناسب استیشدن باشد بس یاز آب در حال گردش و ضدعفون يادید حجم زیه باکعب کمترم 1000 يبزرگ با حجم باال ياستخرها يستم براین سیا

  ردن آبک یدر ضدعفون UV ياربرد المپ هاک

  ،ها و  یشتکدر منازل، رستوران ها، هتل ها... 

 سم شسته شوندیروارگانیکاز هرگونه م يد با آب عاریبا يه قبل از بسته بندک ییایدر ي، غذاهایوه، ماهیجات، میسبز يجهت شستشو( ییمواد غذا يع شستشویدر صنا( 

 یشیو لوازم آرا يات، داروسازی، لبنيع نوشابه سازیصنا 

 شگاه هایمارستان ها و آزمایب 

 سم هایروارگانیکپرورش م ينامناسب برا یطیجاد محیو ا یونین تبادل یربن و رزک يلترهایردن فکزه یلیجهت استر 

 سم هایروارگانیکاز رشد م يریو جلوگ وسکاسمز مع يستم هاین در سیردن ممبرکزه یلیجهت استر 
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  یمشخصات فن
  :ل استیبه شرح ذ UV يننده هاکزه یلیار استرکاساس 
باشد، المپ  یدر تماس با آب نم UVالمپ . قرار گرفته است یبنفش در لبه خارج يالمپ ماورا. گذرد یوارتز مکلوله از جنس  یل و لبه خارجیاز جنس استنلس است ین لبه داخلیب يفضا آب از 

متر یهر سانت يه برایثانرووات بر یکم 30000جاد یا يبرا یافکقدرت   UV يننده هاکزه یلیاستر یتمام. رد المپ استکعمل ين درجه حرارت برایه مناسب ترکشود  یگراد گرم میدرجه سانت 40تا 
  .ض شوندید تعوین مدت المپ ها بایاز اه پس کساعت دارند  7500مربع در 

  .رندیگ یداخل آن قرار م یکیانکو م یکیترکال ياجزا یه تمامکپوشش مناسب قرار گرفته اند  یکدستگاه ها در  يمدل ها یتمام

  ردن آبک یدر ضدعفون) UV(نور ماوراء بنفش  ياربردهاک

 آب چاه - 1

 یآب سطح - 2

 يآب شهر - 3

 ییع غذایصنا - 4

 مارستان هایب - 5

 یکیترونکع الیصنا -6

 يداروساز - 7

 هتل ها - 8

 يآب بسته بند - 9

 شگاه هایآزما -10

  

 

 

FLUENCE (DOSE) MICRO ORGANISM  
6.6 mj/cm²  E.coli  

< 10 mj/cm²  Cryptosporidium parvum  
<10 mj/cm²  Giardia lamblia  

8 mj/cm²  Hepatitus Virus  
6.6 mj/cm²  Influenza Virus  
4.2 mj/cm²  Shigella dysenteriae  
3.8 mj/cm²  Legionella penumophila  
6.1 mj/cm²  Salmonella paratyph  

ن یه تحت تابش اکروس ها یها و و يترکن انواع بایر مهم تریدرجدول ز
 .روند ارائه شده است ین میاز از بیاشعه با توجه به دوز مورد ن
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  .باشد یران میا انادا درک Wyckomar ينده انحصاریت عمران سازان مهاب نماکشر

 UV يستم هایمشخصات س

 اختگانی کروس و تی، ويترکاهش دهنده باک 

 ساده، سالم و موثر یضدعفون 

 ییایمیبدون استفاده از موادش یانجام عمل ضدعفون 

 99/99اختگان تا ی کروس و تی، ويترکاهش باک% 

 ثابت یان خروجیبا جر یکیترونکال يباالست ها 

  ضربهافته از یمحافظت بهبود 

 ض المپین تعویان آب در حیاز به قطع جریعدم ن(ساده المپ  ینیگزیجا( 

 شتریجهت دوام ب 316ا ی 304ل ضد زنگ ی، از استیقلیتور صکرا يپوسته ها 

 يداریو شن يداریستم اعالم نقص المپ دیس 
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  UV-250 UV-700  UV-1200  UV-3000  UV-5000  UV-5007  مدل
 lpm 15  يعبور یدب

4 gpm  
30 lpm 
8 gpm  

45 lpm 
12 gpm  

113 lpm 
30 gpm  

189 lpm 
50 gpm  

833 lpm 
220 gpm  

  mj/cm²  62 mj/cm²  54 mj/cm²  49 mj/cm²  64 mj/cm²  40 mj/cm² 46  يعبور یشدت تابش اشعه در دب

  اندازه
  ”56  ”50  ”52  ”41  ”41  ”23  طول
  ”12.5  ”13  ”8  ”6  ”4.75  ”5.5  عرض
  ”20  ”4.25  ”8  ”3.25  ”3.25  ”3.25  ارتفاع

 220V-200  ولتاژ  یبرق مصرف
50-60Hz  

200-220V 
50-60Hz  

200-220V 
50-60Hz  

200-220V 
50-60Hz  

200-220V 
50-60Hz  

200-220V 
50-60Hz  

  23.4W  40.8W  84W  100W  110W  110W  ثر توان المپکحدا
  7  2  1  1  1  1  تعداد المپ

 125psi  یاتیثر فشار عملکحدا
8.6bar  

125psi 
8.6bar  

125psi 
8.6bar  

125psi 
8.6bar  

125psi 
8.6bar  

125psi 
8.6bar  

  C  37°C  37°C  37°C  37°C  37°C°37  یاتیعمل يثر دماکحدا
  MNPT  ¾” MNPT  1” MNPT  1.5” MNPT  2” MNPT  3” MNPT ”¾  یخروج/  ياندازه ورود
  YES  YES  YES  YES  YES  YES  يداریا دی يداریاعالم نقص شن

  SS  304 SS  304 SS  316 SS  316 SS  316 SS 304  جنس محفظه
  254nm(UV optional  optional  optional  optional  optional  optional(شگر شدت ینما

  optional  optional  optional  optional  optional  optional  یر برقیش
  optional  optional  optional  optional  optional  optional  ردکارکشگر مدت ینما

 3.2Kg  وزن
7lbs  

4.5Kg 
10lbs  

4.5Kg 
10lbs  

20Kg 
44lbs  

21Kg 
46lbs  

59Kg 
130lbs  
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 FRPمخازن 

Vetec Pressure Tank  

  .باشد یقابل ارائه م یو صنعت یمه صنعتیاس نیون آب در مقیلتراسیو ف یجهت مصارف خانگ ”18تا  ”6 يمختلف با قطرها يزهایدر سا VETEC كلن ماریات یپل یه داخلیبا ال FRPمخازن 

 FRPو  ینیرز یسکت اپویامپوزکمخزن با  یباشد و پوسته خارج یپارچه و بدون درز میکبه صورت  )High Density Polyethylene(ت باال یفکیبا  یتیامپوزکن مخازن از مواد یا یه داخلیال

  .م شده استکدر برابر فشار باال، مستح یه داخلیجهت مقاوت ال

  :باشد یقابل ارائه مر یبا مشخصات ز  FRPمخازن 

 2.5 يز ورودیبا سا: ”13تا  ”6 يقطرها” 

 4و  ”2.5 ياتصال ورودز یبا سا: ”18تا  ”14 يقطرها” 

 مختلف يدر رنگ ها 

 باز ياربرد در فضاهاکمتداول و رنگ مات جهت  ياربردهاکجهت  یعیوخازن با رنگ طب یه داخلیال 

  :یاتیط عملیشرا

 150psi (10.3bar): يارکمم فشار یزکما

 F (49°C)°120تا  F (1°C)°35: يارک يمحدوده دما

 7inchHg (178mmHg): شکمم خأل میزکما
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Dimensions (mm) 
Standard Base 

Weight 
(Kg)  

Volume  
Tank Size  

D  B  A  Cu. Ft.  L  
154  165  245  1.10  0.12  3.30  6 × 10  
154  165  324  1.20  0.15  4.30  6 × 13  
154  165  447  1.62  0.24  6.70  6 × 18  
154  165  720  2.10  0.40  11.40  6 × 29  
182  165  875  2.77  0.48  13.70  6 × 35  
204  215  323  1.65  0.27  7.70  8 × 13  
204  215  419  2.00  0.39  11.00  8 × 17  
204  215  885  4.15  0.88  24.80  8 × 35  
204  215  1109  4.67  1.13  32.10  8 × 44  
232  248  886  4.25  1.10  31.22  9 × 35  
232  248  1064  5.05  1.34  37.94  9 × 42  
232  248  1215  5.95  1.56  44.10  9 × 48  
255  269  895  4.60  1.36  38.40  10 × 35  
255  269  1120  5.50  1.77  50.10  10 × 44  
255  269  1381  6.75  2.20  62.40  10 × 54  
304  318  1215  8.40  2.89  79.50  12 × 48  
304  318  1317  9.52  3.08  87.30  12 × 52  
304  318  1647  12.89  3.81  107.88  12 × 65  
338 346  1394  11.50  3.00  105.70  13 × 54  

Dimensions (mm)  Opening  Weight (Kg)  Volume  
Tank Size  

D  B  A  Top  Empty  Cu. Ft.  L  
36  365  1674  2.5”-NPSM  14.80  5.23  148.00  14 × 65  

413  416  1671  2.5”-NPSM  
18.65  6.86  194.00  16 × 65  

1671  4.0”-8UN3  
486  458  1722  4.0”-8UN  35.90  9.08  257.00  18 × 65  

 ”2.5با اتصال  ”13تا  ”6: یاس خانگیمخازن در مق

 ”18تا  ”14: یو صنعت یمه صنعتیناس یمخازن در مق
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 پرشروسل

Vetec Membrane Pressure Vessel 

(2.5 Inches, End Port) 

  :باشد یر میمشخصات ز يد آب خالص داراین، جهت تولیبه عنوان محفظه ممبر ”2.5با قطر  Vetec يپرشر وسل ها

 آن درون وسل یین و سهولت جابجایبهتر ممبر يصاف به منظور آب بند یسطح داخل يدارا -

 یطیمح يب هایاورتان جهت مقاومت در برابر آس یروکش پل يدارا -

 )End Entry(خوراك از انتها  يورود -

 ISO9001:2000 یگواه يدارا -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifications  
300, 1000  Available pressure rating (psi)  

21” and 40”  Length (single element)  
FRP  Shell Material  

White (other colors are available in request)  Shell Color  
  Feed/ reject port  

3/8”  Size  
Female NPT/BSP  Connection  

ABS  Material  
  Permeate port  

1.4”  Size  
Female NPT/BSP  Connection  

ABS Standard (Stainless steel option)  Material  
Included  Head assembly *  

N/A  Adaptor  
Included  Straps and saddles  

PVC plastic wrapping with carton outer pack  Packaging  
50°C (122°F)  Max. operating Temp  

Note: *Head assembly consists of half moon lock plates, ABS 
seal plate and lock nut, Head seal, permeate port-o-ring. 
(cast SS316 used in 1000psi vessel) 
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Vetec Membrane Pressure Vessel 

(4 Inches) 

  :باشند یر میمشخصات ز يا، دارایاز آب در ییه پساب و استفاده مجدد از آب و نمک زداید آب خالص، تصفین جهت تولیبه عنوان محفظه ممبر ”4با قطر  Vetec يپرشروسل ها

 آن درون وسل یین و سهولت جابجایبهتر ممبر يصاف به منظور آب بند یسطح داخل يدارا -

 یطیمح يب هایاورتان جهت مقاومت در برابر آس یروکش پل يدارا -

 )Side Entry(ا از کنار ی) End Entry(خوراك از انتها  يورود -

 د پورتیسا يه شده، خوراك و پساب در وسل هایآب تصف یو خروج يورود ياندازه مختلف پورت ها -

 یک تکه جهت کاهش تعداد لوازم و قطعات جانبیکپ  يدارا -

 ISO9001:2000 یگواه يدارا -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side Entry  End Entry  Specifications  
250/300/450/1000  Available pressure rating(psi)  

1 to 4  Length (No. of elements)  
FRP  Shell Material  

White (other colors are available on request)  Shell Color  
  Feed/reject port  

0.5”/0.75”/1”  0.5”/0.75”  Size  
Groove  Female NPT/BSP  Connection  

S304 (SS 316)  ABS  Material  
  Permeate port  

0.5”  Size  
Female NPT/BSP  Connection  

ABS Standard (Stainless steel option)  Material  
Included  Head assembly*  

Included  N/A  Adaptor*  
Included  Straps and saddles  

PVC plastic wrapping with carton outer pack  Packaging  
50°C (122°F)  Max. operation Temp  

Note: *Head assembly consists of half moon lock plates, ABS seal plate and lock nut, Head seal, permeate port-o-
ring. (cast SS316 only used in 1000psi vessel) 
Note: *0.75” OD standard adaptor is provided for side entry vessel. Adaptors of different dimension are available on 
request.  
All specifications mentioned above are subject to change without prior notice. 
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Vetec Membrane Pressure Vessel 

(8 Inches) 

  :باشند یر میمشخصات ز يآلوده، دارا يافت آب هایا و بازیاز آب در ییه پساب، نمک زداید آب خالص، تصفین جهت تولیبه عنوان محفظه ممبر ”8با قطر  Vetec يپرشروسل ها

 آن درون وسل یین و سهولت جابجایبهتر ممبر يصاف به منظور آب بند یسطح داخل يدارا -

 یطیمح يب هایاورتان جهت مقاومت در برابر آس یروکش پل يدارا -

 )Side Entry(ا از کنار ی) End Entry(خوراك از انتها  يورود -

 د پورتیسا يه شده، خوراك و پساب در وسل هایآب تصف یو خروج يورود ياندازه مختلف پورت ها -

 وسل ییکامل و با دقت دو سر انتها يجهت آب بند Head seal يدارا -

 ASMEو استاندارد  ISO9001:2000 یگواه يدارا -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side Entry  End Entry  Specifications  
150/250/300/450/600/800/1000/1200  Available pressure rating(psi)  

1 to 7  Length (No. of elements)  
FRP  Shell Material  

White (other colors are available on request)  Shell Color  
  Feed/reject port  

1.5”/2.0”/2.5”  1.5”  Size  
Groove end  Connection  

SS316 (douplex SS for 1000psi and above)  Material  
  Permeate port  
1”  Size  

Female NPT/BSP  Connection  
ABS  Material  

Included  Head assembly*  
Included  Adaptor*  
Included  Straps and saddles  

PVC plastic wrapping with carton outer pack  Packaging*  
50°C (122°F)  Max. operation Temp  

Note: *Head assembly consists of Retainer lock bars, cast Aluminum bearing plate, ABS seal plate and lock nut, Head 
seal, permeate port o-ring. 
Note: *0.125” OD standard adaptor is provided. Adaptors of different dimension are available on request.  
Note: *Wooden crate for export packing. 
All specifications mentioned above are subject to change without prior notice. 
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CodeLine Membrane Pressure Vessel 

 .دینما یران عرضه میاقدام و در ا Pentairاز شرکت   CodeLIne يم پرشروسل هاید مستقیشرکت عمران سازان مهاب نسبت به خر

  :مشخصات پرشروسل ها 
 یو مقاوم در برابر خوردگ یتیساختار کامپوز يدارا -

 )FRP(شه یاف شیشده با ال تیتقو یت اپوکسیپوسته از جنس کامپوز -

 یطیمح يب هایبا و مقاومت در برابر آسیز يجاد ظاهریاورتان جهت ا یروکش پل يدارا -

 ییو چندتا يکنار ياتصال آسان و مقرون به صرفه توسط پورت ها -

 ینچیا 16و  8، 4، 2.5 ياندازه ها يدارا -

 ن در هر پرشروسلیممبر 8تا  1 یت جادهیقابل -

 وسل يانتها ایآب از کنار  يورود -

 1500psi-75:  يفشار يمحدوده عملکرد  -

 F°190-20:  ییعملکرد دمامحدوده   -

 10 یال pH  :3محدوده عملکرد  -

آن در درون  یین و سهولت جابجایبهتر ممبر يصاف به منظور آب بند یسطح داخل يدارا -
 وسل

 آب و پساب يه شده، ورودیآب تصف یو خروج يورود ياندازه مختلف پورت ها -

 ع و آسانیسر ينصب و راه انداز -

 ISO9011:2000و  CE ،NSF ،ASME يو استانداردها یگواه يدارا -

 

 

 

 

 

 

Material  Description   
Filament Wound Epoxy/Glass composites-
Head locking grooves integrally wound in place  

Shell  1  

Engineering Thermoplastic  F/C Port  2  
Ethylene Propylene  F/C Port Seal  3  
316 SST  Spiral Ring  4  
6061-T6 Aluminium Alloy-Hard Anodizied  Bearing Plate  5  
Engineering Thermoplastic.  Sealing Plate  6  
Engineering Thermoplastic.  Permeate Port  7  
Engineering Thermoplastic.  Port Nut 2” Vic.  8  
Ethylene Propylene-O-Ring  Head Seal  9  
Ethylene Propylene-O-Ring  Perm Port Seal  10  
Ethylene Propylene-O-Ring  Port Nut Seal  11  
Ethylene Propylene-O-Ring  Adapter Seal  12  
Engineering Thermoplastic.  Adapter  13  
Ethylene Propylene-O-Ring  PWT Seal  14  
Engineering Thermoplastic.  Thrust Cone  15  

   : CodeLine يکاربرد وسل ها
 يه آب شهریتصف -

 ایاز آب در یینمک زدا -

 یه آب صنعتیتصف -

 يصنعت داروساز -

 يو نوشابه ساز ییع غذایصنا -

 یکیع الکترونیصنا -

  روید نیتول -

ست اجزایل  
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 )End Entry(از انتها  يورود CodeLine نچیا 2.5مشخصات پرشروسل 

اندازه المان   مدل
)inch(  

 يحداکثر دما  یاتیر عملافش
  یاتیعمل

  پورت ها یو خروج ياندازه ورود  )Kg(وزن   )inch(طول   فشار شکست
  پساب/ خوراك   ه شدهیآب تصف

25-250 21  250 psi 
17 bar  

120°F 
49°C  

1000 psi 
68 bar  

25  1.7  ¼” NPT 
Female 

¼” NPT 
Female  40  44  2.5  

 

 )End Entry(از انتها  يورود CodeLine نچیا 4مشخصات پرشروسل 

 يحداکثر دما  یاتیفشار عمل  تعداد المان  مدل
  یاتیعمل

  پورت ها یو خروج ياندازه ورود  )Kg(وزن   )inch(طول   فشار شکست
  پساب/ خوراك   ه شدهیآب تصف

40-250 1  250 psi 
17 bar  

120°F 
49°C  

1000 psi 
68 bar  

44  4.1  ½” NPT 
Female 

½” NPT 
Female  2 84 7.3 

3 124 10.5 
40E30N  1 300 psi 

20 bar  
120°F 
49°C  

1800 psi 
124 bar  

44 4.1 ½” NPT 
Female 

½” NPT 
Female 2 84 7.3 

3 124 10.5 
40E60  1 600 psi 

41 bar  
120°F 
49°C  

3600 psi 
248 bar  

49.9 6.3 ½” NPT 
Female 

½” NPT 
Female 2 89.9 10.1 

3 129.9 13.9 
4 169.9 17.8 
5 209.9 21.6 
6 249.9 25.4 

40E100  1 1000 psi 
68 bar  

120°F 
49°C  

6000 psi 
413 bar  

56.6 9.5 ½” NPT 
Male 

½” NPT 
Male 2 96.6 14 

3 136.6 18.6 
4 176.6 23.1 
5 216.6 27.8 
6 256.6 32.2 
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 )Side Entry( از کنار يورود CodeLine نچیا 4مشخصات پرشروسل 

 يحداکثر دما  یاتیفشار عمل  تعداد المان  مدل
  یاتیعمل

  پورت ها یو خروج ياندازه ورود  )Kg(وزن   )inch(طول   فشار شکست
  پساب/ خوراك   ه شدهیآب تصف

40A30 1  300 psi 
20 bar  

176°F 
80°C  

1800 psi 
124 bar  

47  6  ½” NPT 
Female 

1” 
IPS Pipe 
Grooved 

End  

2 87 8.8 
3 127 12.2 
4 167 15.6 
5 207 19 
6 247 22.4 

40A45  1 450 psi 
31 bar  

176°F 
80°C  

2700 psi 
186 bar  

47.5 6 ½” NPT 
Female 

1” 
IPS Pipe 
Grooved 

End  

2 87.5 8.8 
3 127.5 12.2 
4 167.5 15.6 
5 207.5 19 
6 247.5 22.4 

40A60  1 600 psi 
41 bar  

176°F 
80°C  

3600 psi 
248 bar  

47.5 6 ½” NPT 
Female 

1” 
IPS Pipe 
Grooved 

End  

2 87.5 8.8 
3 127.5 12.2 
4 167.5 15.6 
5 207.5 19 
6 247.5 22.4 
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 )End Entry( از انتها يورود CodeLine نچیا 8مشخصات پرشروسل 

 يدماحداکثر   یاتیفشار عمل  تعداد المان  مدل
  یاتیعمل

  پورت ها یو خروج ياندازه ورود  )Kg(وزن   )inch(طول   فشار شکست
  پساب/ خوراك   ه شدهیآب تصف

80E30 1  300 psi 
20 bar  

120°F 
49°C  

1800 psi 
124 bar  

61  15  1” NPT 
Female 

1.5” 
IPS Pipe 
Grooved 

End  

2 101 20 
3 141 25 
4 181 30 
5 221 35 
6 261 40 
7 301 45 

80E45  1 450 psi 
31 bar  

120°F 
49°C  

2700 psi 
186 bar  

63 15 1” NPT 
Female 

1.5” 
IPS Pipe 
Grooved 

End  

2 103 21 
3 143 28 
4 183 34 
5 223 41 
6 263 48 
7 303 54 

80E60  1 600 psi 
41 bar  

120°F 
49°C  

3600 psi 
248 bar  

63 23 1” NPT 
Female 

1.5” 
IPS Pipe 
Grooved 

End  

2 103 32 
3 143 41 
4 183 50 
5 223 59 
6 263 68 
7 303 77 

80E100  1 1000 psi 
68 bar  

120°F 
49°C  

6000 psi 
413 bar  

65.125 34 1” NPT 
Female 

1.5” 
IPS Pipe 
Grooved 

End  

2 105.125 48 
3 145.125 61 
4 185.125 75 
5 225.125 89 
6 265.125 103 
7 305.125 116 

80E120  1 1200 psi 
82 bar  

120°F 
49°C  

7200 psi 
496 bar  

65.125 42 1” NPT 
Female 

1.5” 
IPS Pipe 
Grooved 

End  

2 105.125 60 
3 145.125 78 
4 185.125 96 
5 225.125 114 
6 265.125 132 
7 305.125 150 
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  .باشد یموجود مز ین ”2.5و  ”2.0، ”1.5 يپورت ها ییجهت اتصاالت چندتا*           )Side Entry(از کنار  يورود CodeLine نچیا 8مشخصات پرشروسل              
  پورت ها یو خروج ياندازه ورود  )Kg(وزن   )inch(طول   فشار شکست  یاتیعمل يحداکثر دما  یاتیفشار عمل  تعداد المان  مدل

  پساب/ خوراك   ه شدهیآب تصف

80S15 1  150 psi 
10 bar  

190°F 
88°C  

900 psi 
62 bar  

59.15  25  1” NPT 
Female 

1.5” 
IPS Pipe 
Grooved 

End*  

2 99.15 29 
3 139.15 33 
4 179.15 37 
5 219.15 41 
6 259.15 45 
7 299.15 49 
8 339.15 53 

80S30  1  300 psi 
20 bar  

190°F 
88°C  

1800 psi 
124 bar  

59.15 32 1” NPT 
Female 

1.5” 
IPS Pipe 
Grooved 

End*  

2 99.15 40 
3 139.15 48 
4 179.15 56 
5 219.15 64 
6 259.15 72 
7 299.15 80 
8 339.15 88 

80S45  1  450 psi 
31 bar  

190°F 
88°C  

2700 psi 
186 bar  

59.15 37 1” NPT 
Female 

1.5” 
IPS Pipe 
Grooved 

End*  

2 99.15 46 
3 139.15 55 
4 179.15 64 
5 219.15 73 
6 259.15 82 
7 299.15 91 
8 339.15 100 

80S60  1  600 psi 
41 bar  

190°F 
88°C  

3600 psi 
248 bar  

59.15 42 1” NPT 
Female 

1.5” 
IPS Pipe 
Grooved 

End*  

2 99.15 52 
3 139.15 62 
4 179.15 72 
5 219.15 82 
6 259.15 92 
7 299.15 102 
8 339.15 112 

80S100  1  1000 psi 
68 bar  

150°F 
66°C  

6000 psi 
413 bar  

63.15 62 1” NPT 
Female 

1.5” 
IPS Pipe 
Grooved 

End*  

2 103.15 77 
3 143.15 92 
4 183.15 107 
5 223.15 122 
6 263.15 137 
7 303.15 152 
8 343.15 167 

80S120  1  1200 psi 
82 bar  

150°F 
66°C  

7200 psi 
496 bar  

63.15 77 1” NPT 
Female 

1.5” 
IPS Pipe 
Grooved 

End*  

2 103.15 97 
3 143.15 117 
4 183.15 137 
5 223.15 157 
6 263.15 177 
7 303.15 197 
8 343.15 219 
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  ل ضد زنگینگ استیهوز

  .شود یوان ساخته میدر تا ییایکو امر ییو با فوالد استاندارد اروپا یانادا طراحک WaterSafeت کنگ ها در شریه هوزیلک

 ل ضدزنگیلتر از جنس استینگ فیهوز

  :مشخصات
 ینچیا 40و  30، 20، 10با اندازه  ییلترهایف ياربرد براک -

 با حجم باال یو صنعت يتجار ياربردهاکقابل استفاده جهت  -

 304و  316ل ضدزنگ یاز جنس است -

 دما باال ياربردهاک يمناسب برا -

 آسان ينصب و نگهدار -

 استاندارد دو سر باز يج هایارترکلتر یامل انواع فکپوشش  -

 )F )149°C°300:  یاتیعمل يثر دماکحدا -

 )psi )6.8 bar 125:  یاتیثر فشار عملکحدا -

  نگ هایهوزلتر یجنس و ساختار ف
 )316L / 316 / 304(ل ینگ استنلس استیهوز -

 نچیا 4 یال 1: اندازه لوله  -

 Buna-Nاز جنس : ر یواشر درزگ -

 يبهبود سطح پوسته توسط روش ها -

 Electropolished / Sand blasted 

  لیاستنلس است ينگ هایلتر هوزیف ياربردهاک
 وسکاسمز مع يون واحدهایلتراسیش فیپ -

 یدنیآشام يون آب هایلتراسیف -

 یسطح يون آب هایلتراسیف -

 نندهک کخن يلرها و برج هایون آب بویلتراسیف -

 ين بطرکو پر  يندیفرا يون آب هایلتراسیف -

  ”SH3-4-10” SH5-7-10”  SH3-4-20”  SH5-7-20”  SH3-4-30”  SH5-7-30”  SH5-7-40  مدل
 4-3  یدب

m³/hr 
15-20 
GPM  

5-7 
m³/hr 
25-35 
GPM  

6-8 
m³/hr 
30-40 
GPM  

10-14 
m³/hr 
50-70 
GPM  

9-12 
m³/hr 
45-60 
GPM  

15-21 
m³/hr 
75-105 
GPM  

20-28 
m³/hr 

100-140 
GPM  

  mm  625 mm  890 mm  890 mm  1145 mm  1145 mm  1400 mm 625  ارتفاع  ابعاد
  mm  232 mm  180 mm  232 mm  180 mm  232 mm  232 mm 180  قطر

  Kg  21 Kg  18 Kg  25 Kg  20 Kg  28 Kg  31 Kg 15  وزن
  L  23 L  21 L  34 L  28 L  45 L  55 L 14  حجم
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 )HFH Series(ت باال یل ضدزنگ با ظرفیاست ينگ هایهوز

 N1/N2 A  لتریطول ف  مدل
mm  

B 
mm  

C 
mm  

D 
mm  

E 
mm  

F 
mm  

  وزن  یدب
Kg 

  حجم
L m³/hr GPM  

8-12  30”  2”-4”  300  500  350  700  1320  1690  24-36  120-180  77  89  
40”  2”-4”  300  500  350  700  1570  1940  32-48  160-240  85  107  

13-20  30”  2”-4”  406  606  350  700  1320  1700  39-60  195-300  105  165  
40”  2-4”  406  606  350  700  1570  1950  52-80  260-400  125  168  

21-28  30”  3”-4”  486  686  350  700  1320  1705  63-84  315-420  120  239  
40”  3”-4”  486  686  350  700  1570  1955  84-112  420-560  145  286  

29-36  30”  3”-4”  560  760  350  700  1320  1730  87-108  435-540  190  327  
40”  4”-6”  560  760  400  800  1630  2040  116-138  580-720  225  389  

37-46  30”  4”-6”  600  800  400  800  1380  1790  111-138  555-690  200  401  
40”  4”-6”  600  800  400  800  1630  2050  148-184  740-920  230  460  

47-56  30”  4”-6”  650  850  450  850  1430  1885  141-168  705-840  242  484  
40”  4”-6”  650  850  450  850  1680  2135  188-224  940-1120  280  567  

57-81  30”  4”-6”  762  962  500  950  1480  2130  171-243  855-1215  365  665  
40”  4”-6”  762  962  500  950  1730  2380  228-324  1140-1620  408  802  

82-95  30”  6”-8”  900  1100  550  1000  1630  2330  246-285  1230-1425  687  1042  
40”  6”-8”  900  1100  550  1000  1880  2580  328-380  1640-1900  715  1201  

96-
135  

30”  8”-10”  1000  1200  600  1100  1710  2420  288-405  1440-2025  791  1350  
40”  8”-10”  1000  1200  600  110  1960  2670  384-540  1920-2700  832  1546  

136-
155  

30”  10”-12”  1100  1300  650  1250  1760  2475  408-465  2040-2325  1046  1580  
40”  10”-12”  1100  1300  650  1250  2010  2725  544-620  2720-3100  1102  1817  

156-
173  

30”  10”-12”  1200  1400  650  1250  1760  2480  468-692  2340-2595  1188  1955  
40”  10”-12”  1200  1400  650  1250  2010  2730  624-692  3120-3460  1247  2238  

 

 شوند یه میته يت باال بنا به درخواست مشتریبا ظرف ينگ هایهوز.  
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  شده یقلیل ضدزنگ صیلتر استینگ فیهوز

  مشخصات

 امل ذرات معلقکجهت حذف  Absoluteو دو سر باز از نوع  یک يلترهایف يقابل استفاده برا -

 نچیا 40تا  10با طول  ییلترهایف ياربرد براک -

 باز و بسته شدن ساده و آسان -

 یو خارج یشده داخل یقلیسطوح ص يدارا -

 Vitonاز جنس  ییواشرها يدارا -

 175psi:  یکاتیثر فشار عملکحدا -

 C°100:  یاتیعمل يثر دماکحدا -

 يو داروساز یکیترونکال ياربردهاکمناسب جهت  -

 لتر در هر پوستهیا چند فیلتر یف یک یت جادهیقابل -

 )EPH Series(لتر یف کت Electropolished ينگ هایهوز

 A  مدل
mm 

B 
mm 

C 
mm  

D 
mm  

  یدب
GPM 

  وزن
Kg 

EPH-10  106  55  57  384  5  4.5  
EPH-20  106  55  57  598  10  6.0  
EPH-30  106  55  57  848  15  7.5  

 

 )EPH Series(لتر یچند ف Electropolished ينگ هایهوز

 A  مدل
mm 

B 
mm  

C 
mm  

D 
mm  

  وزن  یدب
Kg 

  حجم
L 

تعداد 
  m³/hr GPM  رهیگ

EPH10-(3-7) 238  119.8  105.2  406  3-7  15-32  21  14  1  
EPH20-(3-7)  238  119.8  105.2  661  6-14  30-64  26  24  2  
EPH30-(3-7)  238  119.8  105.2  911  9-21  45-96  29.5  35  2  
EPH40-(3-7)  238  119.8  105.2  1161  12-28  60-128  33  45  2  
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  قیتزر يپمپ ها

  

  

  

 

  قیثر فشار تزرکحدا  یدب  مدل
bar 

  یتوان مصرف
)at 230VAC(  

  وزن
Kg(lbs) 

در  یقیتزر ccمقدار   سرعت
 Min  هر ضربه

cc/h 
Max 
l/h  

حداقل ضربه در 
  قهیدق

ثر ضربه در کحدا
  قهیدق

0706  33.3  6  7  16W  2.2 (4.85)  1  180  0.56  
1010  55.5  10  10  22W  2.2 (4.85)  1  180  0.93  

 
 %100ق از صفر تا یزان تزریم میت تنظیقابل يدارا -
 100cp: ع یته مایوزکسیثر وکحدا -
 .باشد یموجود م يدرخواست مشترز بنا به ین 50000cpته یوزکسیو و 180l/h یو دب 25barتا فشار  WaterSafeق یتزر يگر پمپ هاید يمدل ها -

Hose Diaphragm  Valve  Orings  Head  
Suction  Delivery  Balls  Body  
PVDF  PVDF  PTFE  Ceramic  PVDF  Viton/EPDM  PVDF  

 

  ییایمیدر برابر مواد ش PVDFمقاومت ماده 
Acetic Acid 

1 
Aluminum Sulphate 

1  
Amines 

2  
Calcium Hydroxide 

1  
Hydrochloric Acid 

1  
Nitric Acid, 65% 

1  
Phosphoric Acid, 50% 

1  
Sodium Bisulphite 

1  
Soda 

1  
Caustic Soda 

1  
Sodium Hypochlorite 

1  
Sulphuric Acid 

1  

1 : Resistant 

2 : Fairly resistant 
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 Procon يپمپ ها

  

 Procon يمشخصات پمپ ها

  2507 1507  نوع پمپ
  Brass  Brass  جنس هد

  GPH  240 GPH 80  تیظرف
  rpm  1725 rpm 1725  یسرعت اسم

  psi  240 psi 240  هیثر فشار تخلکحدا
  Clockwise  Clockwise  چرخش
  lbs  3.3 lbs 2.1  وزن هد
  kw  0.64 kw 0.29  یتوان مصرف

  ”1/2  ”3/8  یو خروج ياندازه ورود
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  يافت انرژیباز يفشار باال و بوسترها يپمپ ها

  .دینما یران عرضه میا اقدام و در ایکامر Fedcoم از ید پمپ به صورت مستقیسازان مهاب نسبت به خرت عمران کشر

  

 MSS يسر يفشار قو يپمپ ها

 m³/hr 250-7: ت یظرف -

 bar 83تا  يفشارها -

 

  )Hydraulic Pressure Booster( يافت انرژین بازیتورب
 m³/hr 250-10: ت یظرف -

 bar 70تا  يفشارها -

 Duplex SS 2205: جنس  -

 نترل آب شورکر یش يدارا -

  

  SSD يسر يفشار قو يپمپ ها
 ایدر ين هاکن یریآب ش ياربرد براک -

 m³/hr 1200تا : ت یظرف -

 و باالتر bar 70تا  يفشارها -

 %88تا  یبازده -
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 )HP-HEMI & LARGE HPBs( ت باالیظرف يافت انرژین بازیپمپ و تورب

 ایدر ين هاکن یریآب ش ياربرد براک -

 m³/hr 1000تا : ت یظرف -

 bar 83تا  يفشارها -

 

  نییفشار پا يافت انرژین بازیپمپ و تورب
 لب شور ين هاکن یریآب ش ياربرد براک -

 m³/hr 500-30: ت آب شور یظرف -

 bar 30تا   6از  يفشارها -

 316SS: جنس  -

 

  

HPB با استفاده از . ندک ین میپساب تام يافت انرژیق بازیاز طراز را یمورد ن يانرژ %50رد و تا یگ ین قرار میو ممبر ين پمپ فشار قویبHPB يریاهش چشمگک يو نگهدار يه گذارینه سرمایهز 
  .خواهد داشت
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  قیابزار دق

وس، فلومتر و سنسورها کستم اسمز معینترلر سکمتر، فشارسنج،  pH/ORPت سنج، یهمچون هدا online يریزات اندازه گیسازنده تجه يت هاکن شریاز با سابقه تر یکی WaterSafeت کشر
 .شود یاستفاده م... ست و یط زی، محیی، داروییایمیع شید برق، صنایه آب و فاضالب، تولیهمچون تصف یع مختلفیزات در صناین تجهیاز ا. باشد یم

  

 

 WS-300 يسر یپانل يفلومترها

  )mm(ابعاد   نوع اتصاالت  یمحدوده دب  مدل
LPM  GPM  A  B  C  D  E  F  

WS-3000  0.1-1.4  0.03-0.35  G1/2”  206  34  40  70  165  20  
WS-3001  1-7  0.2-2  G1/2”  206  34  40  70  165  20  
WS-3002  1.8-18  0.5-5  G1/2”  206  34  40  70  165  20  
WS-3003  8-40  2-10  G3/4”  220  41  45  93  165  33  
WS-3004  4-60  2-16  G3/4”  220  41  45  93  165  33  
WS-3005  10-100  4-24  G1”  240  44  50  98  175  33  
WS-3006  10-130  3-35  G1”  240  44  50  98  175  33  

 4±: زان دقت یم% 

  0.6:  يارکفشارMPa 
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 WS-300K يسر یپانل يفلومترها

  )mm(ابعاد   نوع اتصال  یمحدوده دب  مدل
LPM GPM  A  B  C  D  E  F  G  H  

K1  0.5-4  0.1-1  G1/2”  168  30  34  176  25  25  76  127  
K2  1-7  0.2-2  G1/2”  168  30  34  176  25  25  76  127  
K3  2-18  0.5-5  G1/2”  168  30  34  176  25  25  76  127  
K4  5-35  1-10  G3/4”  226  45  46  232  48  33  100  165  
K5  10-50  2-14  G3/4”  226  45  46  232  48  33  100  165  
K6  10-70  2-20  G1”  226  45  46  232  48  33  100  165  
K7  10-130  5-35  G1”  226  45  46  232  48  33  100  165  

 4±: زان دقت یم% 

  0.6:  يارکفشارMPa 

  

 WS-400 يسر یخط يفلومترها

  ابعاد  نوع اتصال  یمحدوده دب  مدل
LPM GPM  A B  

WS-4001  1-7  0.2-2  G1/2” Female  210  32  
WS-4002  1.8-18  0.5-5  G1/2” Female  210  32  
WS-4003  4-36  1-10  G3/4” Female  278  45  
WS-4004  10-70  2-20  G1” Female  265  51  
WS-4005  20-110  5-30  G1” Female  265  51  
WS-4006  80-220  20-60  G1.5” Male  306  51  
WS-4007  75-400  20-100  G2”Female  345  75  
WS-4008 150-600  50-150  G2” Female  345  75  
WS-4009 200-800  60-200  G2” Female  345  75  

 4±: زان دقت یم% 

  0.6:  يارکفشارMPa  
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 WS-500 يسر يفلومترها

 )PC(ربنات ک یپل:  یلوله مخروط جنس -

 )PVC(د یلراکل ینیو یپل: جنس اتصاالت  -

 ABSا یل یاستنلس است: جنس شناور  -

 EPDM: نگ یجنس اور -

 150psi:  يارکثر فشار کحدا -

 C°70: دما  -

 ±%5: زان دقت یم -

Elbow 
connection  

Female thread 
connection  

Male thread 
connection  

Pipe connection  Measure Range  Model  
LPM  GPM  

-  -  1/2” NPT  20  0.5-4 
1-7 

1.8-18  

0.1-1 
0.2-2 
0.5-5  

WS-5008  

1/2” NPT  1/2” NPT  1/2” NPT  20  0.5-4 
1-7 

1.8-18  

0.1-1 
0.2-2 
0.5-5  

WS-5008C  

1/2” NPT  1/2” NPT  ZG3/4”  20  1-10 
1.8-18 
3-30  

0.25-2.5 
0.5-5 
0.8-8  

WS-5015  

3/4” NPT  3/4” NPT  3/4" NPT  32  3-30 
4-40  

0.8-8 
1-10  

WS-5025  

1” NPT  1” NPT  1” NPT  40  5-50 
8-80 

10-100  

1.2-12 
2-20 

2.5-25  

WS-5032  

-  2” NPT  2” NPT  63  10-100 
20-180 
25-250  

2.5-25 
5-45 
7-70  

WS-5050  

-  2.5” NPT  2.5” NPT  75  80-400 
130-650 

200-1000  

20-100 
35-175 
50-250  

WS5065  
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Elbow 
(W)  

Female thread 
(F)  

Male thread 
(M)  

Pipe 
(P)  

D  L  Model  

b  F  E  L4  L3  d  L2  d  B2  B1  L1  
-  -  -  -  -  -  170  1/2"  26  20  150  42  100  WS-5008  

13  56.5  25  235  -  -  225  1/2"  26  20  208  50  160  WS-5008C  
13  56.6  25  205  -  -  210  1/2" 

3/4"  
26  20  180  50  134  WS-5015  

20  83  25  270  225  3/4"  250  3/4"  39  32  230  59  170  WS-5025  
25  95  31  325  290  1.5”  312  1.5”  49  40  290  72  225  WS-5032  
-  -  -  -  370  2”  400  2”  73  63  375  100  290  WS-5050  
-  -  -  -  -  2.5”  -  2.5”  89  75  420  120  325  WS-5065  

Unit: mm 
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  نیممبر

  تیم ظرفک يستم هایس يبرا  Filmtecبر گالس یفا ين هایممبر

 .باشند یت میم ظرفک یصنعت ياربردهاکت سازگار بودن با یمز يدارا Filmtecوس آب لب شور کاسمز مع ين هایممبر -

 .باشد ین تر مییپا ينه هایمتر و هزک يجه مصرف انرژین فشار و در نتیمترکدر  ییاراکن یباالتر يدارا BW30LE-4040ن یممبر -

 .زان آب استین میشترید بیرد و تولکارکجهت  یاستاندارد صنعت يدارا BW30-4040ن یممبر -

 .دهد یبه آنها م ییام باالکشان استح یشده اند و پوسته سخت خارج یقه طراحیگالن در دق 1متر از ک يستم هایس يبرا BW30-2540 ين هایممبر -

 .شده اند یشتر و به منظور مقاومت باالتر افت فشار طراحیا بین یسه ممبربا چند المان شامل  ییستم هایس يسخت برا یپوسته خارج یکبا  ين هایممبر -

  : مشخصات محصوالت

 سطح فعال  مدل

ft² (m²) 

  يارکفشار 
Psig (bar) 

  ه شدهیآب تصف یدب
Gpd (m³/d) 

  کدفع نم
(%) 

BW30LE-4040  82 (7.6)  150 (10.3)  2300 (8.7)  99.2  
BW30-4040  82 (7.6)  225 (15.5)  2400 (9.1)  99.5  
BW30-2540  28 (2.6)  225 (15.5)  850 (3.2)  99.5  

 

 باشد یل میط ذیبر اساس شرا که شده و دفع نمیآب تصف یدب: 

2000ppm NaCl, 77°F (25°C), pH 8 and 15% recovery 

 ندکر ییتغ %20±ن است تا کاز المان ها مم یکه شده هر یآب تصف يها یدب. 

  :یاتیعمل يت هایمحدود

 دیآم یپل كلم نازیت فیامپوزک: ن ینوع ممبر -

 )F )45°C°113:  یاتیعمل يثر دماکحدا -

 )600psig )41bar:  یاتیثر فشار عملکحدا -

 )15psig )1.0bar: ثر افت فشار کحدا -
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 11-2: وسته یرد پکارک، pHمحدوده  -

 12-1: وتاه شستشو ک، زمان pHمحدوده  -

 SDI 5:  كته لجن خورایثر شاخص دانسکحدا -

 0.1ppm>: لر آزاد کغلظت  -

 2540المان  يبرا) 1.4m³/hr(  6gpmو  4040 يالمان ها يبرا) 16gpm  )3.6m³/hr:  يورود یثر دبکحدا -

  

  

 

 

 

 

Inches (mm)  Dimensions  
D  C  B  A  PRODUCT  

3.9 (99)  0.75 (19)  1.05 (26.7)  40.0 (1016)  BW30LE-4040  
3.9 (99)  0.75 (19)  1.05 (26.7)  40.0 (1016)  BW30-4040  
2.4 (61)  0.75 (19)  1.19 (30.2)  40.0 (1016)  BW30-2540  
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 Filmtec BW30-400نچ مخصوص آب لب شور با مساحت سطح باال مدل یا 8ن یممبر

ط استاندارد یدر شرا) عب در شبانه روزکمتر م 40(گالن در شبانه روز  10500ه شده یمتوسط آب تصف یو دب  )متر مربع 37(فوت مربع  400سطح فعال  يدارا Filmtec BW30-400ن یممبر
 يها یردن دبکتحمل  ين به معنایا. باشد یم مکنگ یباالتر، نرخ فول كا فشار خورایس کاستفاده از فال يابه جشان  یش بازدهین ها، حاصل از افزاین ممبریا يباال يبه علت بهره ور. باشد یم

 يستم هایس ین ها اجازه طراحین ممبریا يمساحت سطح باال. ستم استیس یاتیش اقتصاد عملیافزا يز به معناین تر نییپا یاتیفشار عمل. باشد ین میس ممبریتر شدن عمر سرو یباالتر و طوالن
RO متر را داردکز و نصب ینه تجهیفشرده تر و هز يستم هایجه سیمتر و در نتک يبا المان ها.  

  

  

  

  مشخصات محصول

  سطح فعال  مدل
ft² (m²) 

  ه شدهیآب تصف یدب
gpd (m³/d) 

  کدفع نم
(%) 

  کحداقل دفع نم
(%) 

BW30-400  400 (37)  10500 (40)  99.5  99.0  
 باشد یل میط ذیبر اساس شرا که شده و دفع نمیآب تصف یدب: 

2000ppm NaCl, 225psi (15.5 bar), 77°F (25°C), pH 8 and 15% recovery 

 ندکر ییتغ %20±ن است تا کاز المان ها مم یکه شده هر یآب تصف يها یدب. 

 

  :یاتیعمل يت هایمحدود

 دیآم یپل كلم نازیت فیامپوزک: ن ینوع ممبر -

 )F )45°C°113:  یاتیعمل يثر دماکحدا -

 )600psig )41bar:  یاتیثر فشار عملکحدا -

 )15psig )1.0bar: ثر افت فشار کحدا -
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 11-2: وسته یرد پکارک، pHمحدوده  -

 30min،  13-1: وتاه شستشو ک، زمان pHمحدوده  -

 )85gpm )19m³/hr:  كخورا یدبثر کحدا -

 SDI 5:  كته لجن خورایثر شاخص دانسکحدا -

 0.1ppm>: لر آزاد کغلظت  -

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Product : BW30-400  
Inch (mm)  Dimensions  

40.0 (1016)  A  
1.125 ID (29)  B  

7.9 (201)  C  
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 Filmtec  يتجار کوچک ين هایممبر

  .باشد یآب م) 0.2m³/hr(قه یگالن در دق یکمتر از که یت تصفیبا قابل کوچک يتجار يستم هایس يت برایفکین یشتریب يدارا Filmtecوس کاسمز مع ين هایممبر

  :یاتیعمل يت هایمحدود
 دیآم یپل كلم نازیت فیامپوزک: ن ینوع ممبر -

 )F )45°C°113:  یاتیعمل يثر دماکحدا -

 )600psig )41bar:  یاتیثر فشار عملکحدا -

 )13psig )0.9bar: ثر افت فشار کحدا -

 11-2: وسته یرد پکارک، pHمحدوده  -

 30min،  12-1: وتاه شستشو ک، زمان pHمحدوده  -

 SDI 5:  كته لجن خورایثر شاخص دانسکحدا -

 0.1ppm>: لر آزاد کغلظت  -

  :مشخصات محصول 
  سطح فعال  مدل

ft² (m²) 

  يارکفشار 
Psig (bar) 

  ه شدهیآب تصف یدب
gpd (m³/d) 

  کدفع نم
(%) 

TW30-2521  13 (1.2)  225 (15.5)  325 (1.23)  99.5  
TW30-4021  36 (3.3)  225 (15.5)  900 (3.41)  99.5  

 

 باشد یل میط ذیبر اساس شرا که شده و دفع نمیآب تصف یدب: 

2000ppm NaCl, 77°F (25°C), pH 8% recovery 

 ندکر ییتغ %20±ن است تا کاز المان ها مم یکه شده هر یآب تصف يها یدب. 

Inch (mm)  Dimensions  
D  C  B  A  PRODUCT  

2.4 (61)  0.75 (19)  1.19 (30)  21.0 
(533)  

TW30-2521  

3.9 (99)  0.75 (19)  1.05 (27)  21.0 
(533)  

TW30-4021  
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  با مساحت سطح و دفع باال Filmtec BW30-440iآب لب شور مدل  ين هایممبر

 ينه هایجهت به حداقل رساندن هزن ین نوع ممبریا. باشند یم BW30 ياز المان ها ییزان دفع باالین در صنعت با مین سطح فعال ممبریاز باالتر یبکیتر Filmtec BW30-440i ين هایممبر
  .شوند یار گرفته مکس به کش فالیبدون افزا یاتیعمل

 شتر از المان یآب ب %10د یتولBW30-400 ستم موجودیس یکد آب در یش تولیا افزاید یجد يستم هایمتر سک ينه هایجه هزیو دفع باال و در نت یاتیسان فشار عملیکط یدر شرا 

 پ ها ک يدر انتها یدرون يبست ها يدارا)iLECTM interlocking endcaps (گردد ینگ میو احتمال نشت اور یاتیعمل ينه هایاهش هزکه باعث ک. 

 آب لب شور يگر المان هایض با دیت تعویجاد قابلینچ جهت ایا 1.125 یه با قطر درونیلوله آب تصف یاستاندارد صنعت یطراح 

  سطح فعال  مدل
ft² (m²) 

  ه شدهیآب تصف یدب
GPD (m³/d) 

  کدفع نم
(%) 

  کحداقل دفع نم
(%) 

440i-W30B  440 (41)  11500 (43)  99.5  99.0  
  

 باشد یل میط استاندارد ذیبر اساس شرا که شده و دفع نمیآب تصف یدب: 

2000ppm NaCl, 225psi (15.5 bar), 77°F (25°C), pH 8 and 15% recovery 

 ندکر ییتغ %20±ن است تا کاز المان ها مم یکه شده هر یآب تصف يها یدب. 

  :یاتیعمل يت هایمحدود
 دیآم یپل كلم نازیت فیامپوزک: ن ینوع ممبر -

 )F )45°C°113:  یاتیعمل يثر دماکحدا -

 )600psig )41bar:  یاتیثر فشار عملکحدا -

 )15psig )1.0bar: ثر افت فشار کحدا -

 11-2: وسته یرد پکارک، pHمحدوده  -

 30min،  12-1: وتاه شستشو ک، زمان pHمحدوده  -

 )85gpm )19m³/hr:  كخورا یثر دبکحدا -

 SDI 5:  كته لجن خورایثر شاخص دانسکحدا -

 0.1ppm>: لر آزاد کغلظت  -

Product : BW30-440i 
Inch (mm)  Dimension  

40.0 (1016)  A  
40.5 (1029)  B  

7.9 (201)  C  
1.125 (29)  D  
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 Filmtec یخانگ یدنیآشاموس آب کاسمز مع ين هایممبر

  یاتیفشار عمل  مدل
Psig (bar) 

  ه شدهیآب تصف یدب
gpd (l/hr) 

  کدفع نم
(%) 

TW30-1812-50  50 (3.4)  50 (7.9)  98  
TW30-1812-75  50 (3.4)  75 (12)  98  

TW30-1812-100  50 (3.4)  100 (16)  90  
 

 باشد یل میط استاندارد ذیبر اساس شرا که شده و دفع نمیآب تصف یدب: 

250 ppm softend tapwater, 77°F (25°C), pH 8 and 15% recovery 

 ندکر ییتغ %20±ن است تا کاز المان ها مم یکه شده هر یآب تصف يها یدب. 

 باشد یم %90 کحداقل دفع نم. 

  : یاتیعمل يت هایمحدود

 دیآم یپل كلم نازیت فیامپوزک: ن ینوع ممبر -

 F (45°C)°113:  یاتیعمل يثر دماکحدا -

 300psig (21bar):  یاتیثر فشار عملکحدا -

 11-2: وسته یرد پکارک، pHمحدوده  -

 

 

 

 

 

Product : TW30-1812  
Inch (mm)  Dimension  

11.74 (298)  A  
0.87 (22)  B  
0.68 (17)  C  

1.75 (44.5)  D  
10.0 (254)  E  



             عمران سازان مهاب                

44 
 

  44425365 – 44460322: تلفن
 44476788: فکس

www.osmahab.com 
info@osmahab.com 

زها یر ساینچ بوده و در سایا 4متر از ک يز هایدر سا CSM ين هایممبر ينده انحصاریعمران سازان مهاب نمات کشود و شر ید میتول یره جنوبک Woongjinت کتوسط شر CSMن یممبر
  .باشد یع و فروش مینده توزینما

 )1000ppm )Tap Waterمتر از ک TDSبا  يمخصوص آب ها ين هایممبر

 ن هایممبر يباال ییاراک -

 کوچک يستم هایس يمناسب برا -

  :مشخصات محصول 

  ه شدهیآب تصف یدب  مدل
Gpd (m³/d) 

  کدفع نم
(%) 

  سطح فعال
ft² (m²) 

RE2521-TE  300 (1.1)  99.5  12 (1.1)  
RE4021-TE  1050 (4.0)  99.5  35 (3.3)  

 

 باشد  یل میط استاندارد ذیبر اساس شرا که شده و دفع نمیآب تصف یدب: 

2000ppm NaCl solution at 225psig (1.5mpa) applied pressure, 77°F (25°C), 15% recovery and pH 6.5~7.0 

  : یاتیعمل يت هایمحدود

 دیآم یپل كلم نازیت فیامپوزک: ن ینوع ممبر -

 یمنف: ن یممبر یبار سطح -

 Spiral-Wound, FRP Wrapping: المان  يربندیکپ -

 )15psi  )0.1mpa: المان / ثر افت فشار کحدا -

 )60psi )0.42mpa:  ”240وسل / ثر افت فشار کحدا -

 )C )113°F°45:  یاتیعمل يثر دماکحدا -

 )600psi  )4.14mpa:  یاتیثر فشار عملکحدا -

 10-3:  یاتیعمل pHمحدوده  -
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 CIP  :2-11 يبرا pHمحدوده  -

 SDI 5:  كته لجن خوارایثر شاخص دانسکحدا -

 0.1ppm: لر آزاد کثر غلظت کحدا -

 1.0NTU: دورت کثر کحدا -

 4021 يالمان ها يبرا) 4.09m³/hr( 18gpmو  2521 يالمان ها يبرا )6gpm  )1.36m³/hr:  كخورا یثر دبکحدا -

 4021 يالمان ها يبرا) 0.91m³/hr( 4gpmو  2521 يالمان ها يبرا) 1gpm  )0.23m³/hr: پساب  یثر دبکحدا -

 

 

 

 

 

 

 

C 
inch (mm)  

B 
inch (mm)  

A 
inch (mm)  

Product 
Dimension 

0.75 (19.1)  2.5 (64)  21 (533)  RE2521-TE  
0.75 (19.1)  4.0 (102)  21 (533)  RE4021-TE  
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  نچ مخصوص آب لب شوریا 8و  4 ين هایممبر

 ع از آنهایو استفاده وس CSMآب لب شور  ين هایممبر يباال ییاراک -

 CIPن ها بعد از یممبر ییاراکاهش کاز  يریو جلوگ ییایمیش يباال يداریدارا بودن پا -

  :مشخصات محصول 

  ه شدهیآب تصف یدب  مدل
gpd (m³/d) 

  کدفع نم
(%) 

  سطح فعال
ft² (m²) 

RE4040-BE  2400 (9.1)  99.7  85 (7.9)  
RE8040-BE  10500 (39.7)  99.7  400 (37.2)  

 

 باشد  یل میط استاندارد ذیبر اساس شرا که شده و دفع نمیآب تصف یدب: 

2000ppm NaCl solution at 225psig (1.5mpa) applied pressure, 77°F (25°C), 15% recovery and pH 6.5~7.0 

  : یاتیعمل يت هایمحدود

 دیآم یپل كلم نازیت فیامپوزک: ن ینوع ممبر -

 یمنف: ن یممبر یبار سطح -

 Spiral-Wound, FRP Wrapping: المان  يربندیکپ -

 )15psi  )0.1mpa: المان / ثر افت فشار کحدا -

 )60psi )0.42mpa:  ”240وسل / ثر افت فشار کحدا -

 )C )113°F°45:  یاتیعمل يثر دماکحدا -

 )600psi  )4.14mpa:  یاتیثر فشار عملکحدا -

 10-3:  یاتیعمل pHمحدوده  -

 CIP  :2-11 يبرا pHمحدوده  -

 SDI 5:  كته لجن خوارایثر شاخص دانسکحدا -

 0.1ppm: لر آزاد کثر غلظت کحدا -
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 1.0NTU: دورت کثر کحدا -

 8040 يالمان ها يبرا) 15.0m³/hr( 66gpmو  4040 يالمان ها يبرا) 18gpm  )4.09m³/hr:  كخورا یثر دبکحدا -

 8040 يالمان ها يبرا) 3.6m³/hr( 16gpmو  4040 يالمان ها يبرا) 4gpm  )0.91m³/hr: پساب  یثر دبکحدا -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل خواهد شدیه و تحوین تهکدر حداقل زمان مم ياز مشتریموردن ين هایه ممبریلک.  

C 
inch (mm)  

B 
inch (mm)  

A 
inch (mm)  

Product 
Dimension  

0.75 (19.1)  4.0 (102)  40 (1016)  RE4040-BE  
1.12 (28)  8.0 (203)  40 (1016)  RE8040-BE  
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 ییایمیمواد ش

بات کیتر. ندک یت میدارد، فعال یاساس یه آب در آنها نقشک ییاربردهاکندها و یاز در فرایمورد ن يها یافزودن دینه تولیه در زمکاست  ییت هاکاز معدود شر یکی Dequest AG يتجار یمپانک
phosphonate يدیتول Dequest ت استفاده دارندیاربردها قابلکاز موارد و  ياریت ها در بسیل کیو  یخوردگ يننده هاکسپرسانت ها، ممانعت یاالنت ها، دکاس یبه صورت آنت.  

  .شود ین میگزید جایبا نام جد Thermphos Trading GmbHه کرده است کدا یر نام پییتغ Dequest AGبه  Thermphos یمپانک 2010ه یخ ژانویاز تار

  .شوند یم یکیولوژیب يمرهایو پل یکمالئ/  یکرلکه ایپا يمرهایشامل فوسفونات ها، پل Dequet يها یامروزه افزودن

گر یافت نفت و دیش بازیافزا يات های، عملیصنعت يننده هاک ك، پایو صنعت یخانگ ينده هایآب، شو یه صنعتیاربرد در تصفکت یا قابلیدر سرتاسر دن Dequest يمرهایفوسفونات ها و پل
  .اغذ به عالوه منسوجات را دارندکاز  ییاغذ و رنگ زداکر ید خمی، تولییزدا کهمچون نم یصنعت يندهایفرا

 يها ینیحذف تع نش ين برایشود همچن یاستفاده مم یلسکم و فسفات یزید منیسکدرویم، هیم، سولفات باریلسکم، سولفات یلسکربنات ک ياز رسوب گذار يریجهت جلوگ Dequest يمرهایاز پل
از  يریننده جهت جلوگک کخن يسپرسانت در برج هایاربرد به عنوان ماده دکت یقابل Dequest يمرهایپل. مرها استفاده نمودین پلیتوان از ا یز مین يو گل و ال يحاصل از آهن، منگنز، رو

  .ردن آب را دارندک ییایبا قل یخوردگ

  .ربن متصل شده استکه به اتم کباشند  یم PO₃H₂-گروه  یک يف فوسفونات ها حداقل دارایبر طبق تعر

Dequest AG ه از فوسفونات هاست یه دهنده هشت گروه پایارا:  

گر یربن دکاتم  یکبه  PO₃H₂-ربن نگهدارنده گروه کتم ز ایآنها ن يتروژن متصل شده و در دو تایاتم ن یکبه  PO₃H₂-ربن نگهدارنده گروه که اتم کنو فوسفونات هاست یآنها شامل آم يشش تا
  .متصل شده است

  اربردهاک

  :اربردها عبارتند از کن یاز ا یبعض. شود یع استفاده میاز صنا ياری، از آنها در بسDequestع محصوالت یبه سبب محدوده وس

 )Acid cleaners( يدیاس يننده هاک كپا -

 )Boiler cleaning(لر یبو يشستشو -

 )Boiler water treatment(لر یه آب بویتصف -
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 )Cement modification(مان یاصالح س -

 )Ceramics( یکسرام -

 )Cooling water treatment(ننده ک که آب خنیتصف -

 )Cosmetics/Shampoos(شامپوها /  یشیلوازم آرا -

 )Dairy cleaners( یاتیع لبنیصنا يننده هاک كپا -

 )Desalination operations( ییزدا کنم يات هایعمل -

 )Electroplating( يارکآب -

 )Household detergents and cleaners( یخانگ يننده هاک كنده ها و پایشو -

 )Hypochlorite bleach stabilization(ت یلرکپویه يت رنگبریتثب -

 )Metal cleaners(فلز  يننده هاک كپا -

 )Metal finishing(پرداخت فلز  -

 )Mining(استخراج معدن  -

 )Oil field water treatment( ینفت يدان هایه آب میتصف -

 )Paper recycling(اغذ کافت یباز -

 )Peroxide bleach stabilization(د یسکپرا يت رنگبریتثب -

 )Pigment dispersion(رنگدانه  یندگکپرا -

 )Plup and paper bleaching(اغذ کاغذ و کر یردن خمکد یسف -

 )Scale removal(برداشت رسوب  -

 )Swimming pools(شنا  ياستخرها -

 )Textile applications( ینساج ياربردهاک -

 )Vehicle wash(ه یله نقلیوس يشستشو -

  نده هایننده ها و شوک كپا

  .شود یاز موارد استفاده م ياریدر بس Dequest يننده هاک یننده ها و ضدعفونک كاز پا
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  :رد کل اشاره یذ يها یژگیتوان به و ین موارد میاز جمله ا. باشند یم ياریبس يایمزا يننده داراک كنده و پایمحصوالت شود یع تولیدر صنا  Dequest يفوسفونات ها

 .رندیم و آهن مورد استفاده قرار گیزیم، منیلسکهمچون  ییون های ینترل سختکتوانند جهت  یه مکبوده  يقدرتمند يت هایل کیآنها  -

 .ار موثر دارندیبس يردکم به عنوان بازدارنده عملیلسکربنات کاز  یل رسوب ناشکیاز تش يرین محصوالت در جلوگیا -

 .شوند یها م یسپرسانت سبب معلق نگه داشته شدن آلودگیآنها به عنوان د -

 )Secondary oil Recovery(ه نفت یافت ثانویباز

. ردکد آن را از درون حفرات سنگ مخزن جا به جا یچاه با یکد نفت از یجهت تول. شود یافت می) ساحل  يرو( ن یو زم) قارهفالت (ا یر دریمتفاوت در ز يبا عمق ها یبه طور معمول نفت در مخازن
. شود یجاد میا یگوناگون يوه هاین فشار به شیارد، کافت  یه فشار ذاتکدهد اما با گذشت زمان  یرخ م یعیده است برداشت نفت با فشار طبیرس يبه بهره بردار یه به تازگک یدر ابتدا و در چاه

گردد  یا مخلوط میه با آب درک یل رسوب زمانکیل به تشیون را داراست تمایاز  ییباال يه اغلب محتوکآب موجود در مخزن . گردد یق میا به درون حفره تزریا، آب دریدر اعماق در يچاه ها يبرا
  .ند را داردک یر مییتغ یکینامیط ترمودیه شراک یا هنگامی

م، سولفات یلسکربنات کهمچون  یبات معدنکین شدن تریاز ته نش يریجهت جلوگ Dequest PB Inulin erlvativesو    Dequest Phosphonates بازدارنده رسوب همچون ییایمیمواد ش
  .باشند یارآمد مکار ید بسیو در خطوط تول ين حفاریم در حیم و سولفات استرانسیم، سولفات باریلسک

 )Industrial Water Treatment(آب  یعته صنیتصف

مورد  ياالنت هاکاس ین آنتیلر ها و همچنیننده و بوک کخن يه آب هایمورد استفاده در تصف يت هایل کیسپرسانت ها و یاالنت ها، دکاس یتواند در غالب آنت یم Dequest یمپانکمحصوالت 
  .ار گرفته شوندکه فاضالب بیاستفاده در تصف

نگ و رشد ی، رسوب، فولینترل خوردگکه آب یهدف از تصف. شوند یننده استفاده مک کخن يه آب برج هایتصف يج هاکیه در پکسالهاست  Dequest يمرهایفسفونات و پلبات کیتر
  .باشد یننده مک کآب خن يتم هایدر س یکیولوژیروبیکم

  :ار مقرون به صرفه هستند یل بسیل ذیداله بنا به یتصف يج هاکیپ يبرا Dequest يمرهایبات فسفونات و پلکیتر

ربنات ها کم، یزیم، منیلسکنترل کن به منظور ییپا یلیر خیو در مقاد یبکیا تریل جزء کتوانند به ش یآنها م. ار موثرندیاز رسوب بس يریدر جلوگ Inulinمرها و مشتقات یفسفونات ها، پل -
 .رندیشوند، مورد استفاده قرار گ یظ میتغلننده ک کخن ير در برج هاین تبخیه در حکو سولفات ها 

 .نندک ینگ میاز فول يریبه جلوگ کمکه کهستند  يموثر یلیخ يسپرسانت هاید Inulinمرها و مشتقات یفسفونات ها، پل -
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ه کمطرح شود  يجد یلکیتواند به عنوان مش یلرها، نشست رسوب میون بودر يباال يدر دماها. باشد یآنها م يستم هایس يه آب و نگهداریاز تصف ییازمند سطح باالیلر ها اغلب نید بخار در بویتول
  .ستن شان گرددکل شیش پتانسیشتر لوله ها و افزایسبب گرم تر شدن ب

  :ل استفاده شوندکلرها به دو شیتوانند درون بو یم Dequest يمرهایبات فسفونات و پلکیتر

  .نده استکداشته و پرا يمترک یه چسبندگکم دهند یلسکل فسفات کیم، تشیلسکربنات کب سخت و چسبنده کیل ترکیتش يتوانند به جا یم Dequest يمرهایو پلها فسفونات  -
 .ند شوندین فرایزان خورنده بودن ایاهش مکت، سبب یل کیاهش مقدار کم، با یلسکربنات کاز رسوب  يریجلوگ یلیمکت يندهایتوانند در فرا یمرها میفسفونات ها و پل -

  .ار گرفته شوندکع بیتوز يستم هایه فاضالب و سیتصف يتوانند به عنوان ضد رسوب در واحدها یم Dequest یمپانک Inulinمرها و مشتقات یپل فسفونات ها،

  

 NFو  RO ين هاینده ممبریاالنت ها و مواد شوکاس یآنت

 يدارا RO يستم هایس يبرا Dequest SPEمحصوالت  یتمام. رندیگ یمورد استفاده قرار م RO ين هایممبر يل رسوب بر روکینترل موثر تشکبه منظور  Dequest ياالنت هاکاس یآنت
  .هستند یدنید آب آشامیتول يبرا ANSI/NSF60نامه استاندارد یگواه

  .بات آمده استکیانواع تر ينترل رسوب گذارکآنها در  ییاراکاالنت ها به همراه کاس یل مشخصات آنتیدر جدول ذ

Metal Oxides  Silica  SrSO₄  CaF₂  CaPO₄  BaSO₄  CaSO₄  CaCO₃  Dequest 
Good efficacy      Best efficacy  Good efficacy    Good efficacy  Best efficacy  SPE 0001  
Good efficacy      Best efficacy      Best efficacy  Best efficacy  SPE 0106  
Best efficacy  Good efficacy  Good efficacy  Best efficacy  Good efficacy  Good efficacy  Good efficacy  Best efficacy  SPE 0107  
Best efficacy  Best efficacy  Best efficacy  Good efficacy  Best efficacy  Best efficacy    Good efficacy  SPE 0108  
Best efficacy  Best efficacy  Best efficacy    Best efficacy  Best efficacy  Good efficacy    SPE 0109  
Best efficacy  Best efficacy  Best efficacy    Best efficacy  Best efficacy  Good efficacy    SPE 0109 POT  
Good efficacy      Best efficacy  Good efficacy    Good efficacy  Best efficacy  SPE 0111  
Good efficacy      Best efficacy  Good efficacy    Good efficacy  Best efficacy  SPE 0112  
Good efficacy      Best efficacy  Good efficacy    Good efficacy  Best efficacy  SPE 0125 
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شان در مقابل انواع  ییاراکزان ینده ها و میشول مشخصات یدر جدول ذ. شود ین ها استفاده میممبر يو رسوب گذار یاز گرفتگ یالت ناشکردن مشکجهت برطرف  Dequest ينده هایاز شو
  .رسوبات آمده است

Clays  Organics  Metal Oxidesa  Silica  CaPO₄  CaSO₄  CaCO₃  PRODUCTS 
    Effective    Effective    Effective  SPE 0560  

Effective  Effective    Effective    Effective    SPE 0561  
 

ق انواع مواد ضد یزان تزریم یلکبه طور . نندکن ییرا تع یاالنت مصرفکاس یزان و نوع آنتی، مROستم یدهد تا متناسب با س یاربران مکان را به طراحان و کن امیا CoRoLa-Tنرم افزار تحت وب 
 .ن ها داردیش ممبریآران و نحوه یستم، منبع آب، نوع ممبریس ياوریکزان ری، مpH، دما، یزان دبیز آب، میهمچون آنال ییبه پارامترها یرسوب آب بستگ

  

  منیره مناسب و ایو ذخ ییاستفاده، جابجا

ج یبه نتا یابینان از دست ین محصوالت متنوع سبب حصول اطمیره و استفاده مناسب از ای، ذخییجابجا. باشند یبات فعال فوسفونت مکیاز تر یآب ییمحلول ها Dequest يثر فوسفونات هاکا
  .نندک یرا گوشزد م یمنیات اکجاد شود و توجه به نیتواند ا یه مکاست  يل خطریزان پتانسیانگر مین محصوالت بیا يعالئم هشدار دهنده خطر بر رو. شود یموردنظر م

  .باشد یو خطر مواد م یمنیدر مورد ا یز شامل اطالعات اضافین) Safety Data Sheet( یمنین برگه مشخصات ایهمچن
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از  یکهر  یمنیاطالعات ا يد به برگه هایشتر بایات بین حال جهت بدست آوردن جزئیبا ا. توانند داشته باشند یم Dequestه محصوالت کاست  یردن به خطرات خاصکجهت اشاره ل یجدول ذ
  .ردکمحصوالت مراجعه 

Special attention required with respect to  pH of product  Physical Form  Product 
Ingestion  Respiratory Tract  Eyes  Skin  

×    ×  ×  < 2  Acid solution  Dequest 
2000/2000LC  

    ×  ×  10 – 11  Na⁺ salt solution  Dequest 2006  
×    ×  ×  < 2  Acid solution  Dequest 2010/ 

2010LA/2010LC  
    ×  ×  10 – 11  Na⁺ salt solution  Dequest 2016  
  ×  ×  ×    Na⁺ salt powder  Dequest 2016D  
  ×  ×  ×    Na⁺ salt granule  Dequest 2010DG  
        6 – 8  Na⁺ salt solution  Dequest 2046  
  ×  ×  ×    Na⁺/Ca⁺⁺ salt 

powder  
Dequest 2047  

        6 – 8  K⁺ salt solution  Dequest 2054  
×  ×  ×  ×  < 2  Acid solution  Dequest 2060S  

        6 – 8  Na⁺ salt solution  Dequest 2066  
    ×  ×  2 – 3  Na⁺ salt solution  Dequest 2066A  
        6 – 8  Na⁺ salt solution  Dequest 2066C2  
        5 – 6  Na⁺ salt solution  Dequest 2086  
×    ×  ×  < 2  Acid solution  Dequest 2090 

  ×        Na⁺ salt powder  Dequest 4266D 

    ×  ×  10 – 12  K⁺ salt solution  Dequest 6004 

×    ×  ×  < 2  Acid solution  Dequest 7000 

 

. ع باشندیدما و سطح ما يریاندازه گ يد مجهز به دستگاه هایعات بایما يره سازیم ذخیحج يها کتان. ردکاستفاده  Dequestمحصوالت  يره سازیتوان جهت ذخ یم يا عمودی یافق يها کاز تان
  .باشد یگراد میدرجه سانت 30تا  15ع یما يفونات عاره فوسیدرجه حرارت مناسب جهت ذخ
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 )Calcium Hypochlirite(م یلسکت یریلکپویه

  :ر یبا مشخصات ز %7م یلسکت یلرکپویه

  مشخصات محصول  استاندارد  
  %70.3 %70حداقل   لرکزان یم

  %8.5  %10 – 5.5  رطوبت
  %5 %8ثر کحدا  لرکاهش ک

  %96 %90حداقل   )355um-1.43mm(اندازه 
  مطابقت دارد  روشن يسترکگرانول خا  ظاهر

 %3 %5ثر کحدا  آب نامحلول

  

   :موارد استفاده 

     ه آبیعامل تصف  -

    يعامل رنگبر  -

 يترکضد با -

 کضد جلب -
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  Elitecarbon كل ماریپوست نارگ) Activated Carbon(زغال فعال 

  .شوند ید میل تولیه هر دو نوع از پوست نارگکباشد  یر موجود میدارد و در دو نوع ز ییار باالیسطح فعال بسه کباشد  یموجود م ين جاذب هایتر يزغال فعال جزء قو

Test Method  EC1200  EC1000  Model 
Specification  Specification  

Max  Min  Max  Min  Test  
TM-4 or ASTM D 4607  -  950  -  950  Iodine No., mg/g  
TM-1 or ASTM D 2867  5  -  5  -  Moisture, wt%, as packed  

TM-9  -  75  -  75  Abrasion No.  
TM-7 or ASTM D 2854  -  0.44  -  0.44  A.D. g/cc  

TM-47 or ASTM D 
2862  

1.68  0.42  2.38  0.60  Effective Size, mm  

TM-47 or ASTM D 
2862  

1.9  -  1.9  -  Uniformity Coeficient  

ASTM S 2866  5  -  5  -  Ash, wt%  
TM – 11  -  250  -  250  Methylene Blue No.  

ASTM D 3802  -  95  -  95  Hardness No.  
ASTM D 2862  12 × 40  8 × 30  US Sieve Series 

(mesh size)  
 

 

  

  

  

  

  



             عمران سازان مهاب                

56 
 

  44425365 – 44460322: تلفن
 44476788: فکس

www.osmahab.com 
info@osmahab.com 

 )Zeolite 4A(ت یزئول

ان باال، قدرت باال در یت عبور جری، بدون بو و با قابلیر سمید رنگ، غیپودر سف. هستند يتجار يشوند و جاذب  ها ید میا تولیکلینو سیه آلومیه بر پاکرومتخلخل هستند یکم یباتکیت ها تریزئول
  .نندک یجاد نمیط ایمح يبرا یم دارند و آلودگیلسکض یتعو

  .نده ها شودید شویدر تول STTPن یگزیتواند جا یه مکده آل است یمل بدون فسفات اکم یکن محصول یا

4A ییایمینام ش  ایکلینو سیم آلومی، سد  
330  (mg CaCO3/g-dry zeolite)  میلسک ینیگزیت جایظرف  
  (mg CaCO3/g)  میلسک ینیگزیسرعت جا  

    قهیدق 2  قهیدق 175
    قهیدق 10  قهیدق 190

  اندازه ذرات    
   micron 1- %8ثر کحدا
    micron 10+ %8ثر کحدا

  يدیسف  (W=Y10) %96حداقل 
 pH  (C°25 ,%1) 11ثر کحدا

  LOI  (C, 1hr°10±800) %22ثر کحدا
    Al³ (on dry basis) %18حداقل 

 

 )Sodium TriPolyPhosphoate - STPP(فسفات  یپل يم تریسد

  :دارد  يار گسترده ایبس ياربردهاکن محصول یا
 یوانات خانگیح ي، گوشت قرمز، گوشت مرغ و غذاییایدر يغذاها يننده براک يبه عنوان نگهدار -

 ر دندانیخمد یمورد استفاده در تول -

 )ینندگکز یت تمیش قابلیافزا(نده ها ید صابون و شویمورد استفاده در تول -

 یکد سرامیمورد استفاده در تول -


