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 )UV(ننده فرابنفش کسیستم هاي ضدعفونی 

 UVستم یاستفاده از س يایمزا

 99لر تا کزا و مقاوم نسبت به یماریب يسم هایروارگانکیم 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 کین محفظه و ین ایشود و ماب یم SSدستگاه از جنس  یستم ها آب وارد محفظه اصلین سیدر ا
رد المپ کلعم 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 بیروارگانکیامل 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 شوندیروارگانکیاز 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 يداروسازات، ی، لبنيع نوشابه سازیصنا 

 شگاه هایمارستان ها و آزمایب 

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

 سم هایروارگانکیاز 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 کیم 30000جاد یا يبرا یافکقدرت   UV يننده هاکزه یلیاستر یتمام. رد المپ استکعمل يدرجه حرارت برا نیه مناسب ترکشود  یگراد گرم میدرجه سانت 40تا 
  .ض شوندید تعوین مدت المپ ها بایه پس از اکساعت دارند  7500مربع در 

  .رندیگ یداخل آن قرار م یکیانکو م یکیترکال ياجزا یه تمامکپوشش مناسب قرار گرفته اند  کیدستگاه 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 میانادا در اک Wyckomar يارنده انحصیت 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 

 افته از ضربهیظت بهبود محاف 

 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

  ازهاند
  ”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  یقرب ریش
  optional  optional  optional  optional  optional  optional  درکراک تدم رگشیامن

 3.2Kg  نزو
7lbs  

4.5Kg 
10lbs  

4.5Kg 
10lbs  

20Kg 
44lbs  

21Kg 
46lbs  

59Kg 
130lbs  

 

  


