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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



             عمران سازان مهاب                

2 
 

  44425365 – 44460322: تلفن
 44476788: فکس

www.osmahab.com 
info@osmahab.com 

  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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  بعکم رتم 100000 ات بعکمرتم 100 تیفرظ هب یتعنص نک نیریش بآ ياه هاگتسد

  .دیامن يزادنا هار و بصن ،تخاس ،یحارط نامز لقادح رد ار زایندروم تاصخشم اب نک نیریش بآ ياه هاگتسد هیلک دراد یگدامآ باهم نازاس نارمع تکرش

  .دراد ار یجراخ ناراذگ هیامرس تکراشم اب EPC و BOT و BOO ياه هژورپ يارجا یگدامآ زین و دراد ار ناویات و ییاپورا ياهروشک رد تخاس ای لخاد رد تخاس ناکما تکرش نیا

  


