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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  
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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  


