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ن روش ین و موثرتریارامد ترکاز  یکیوس به کاسمز مع ينولوژکافت و تیش یز روز به روز افزایه آب نیتصف يدستگاه ها ي، درخواست براین آب سالم و بهداشتیشور به تامکاز روزافزون یبا توجه به ن
  .دین صنعت مبدل گردیآب، در ا هیها جهت تصف

 یه ناراحتکشود، بل یش سطح سالمت و بهداشت مردم نمیه نه تنها باعث افزاکاست  یتیفکی ین عرصه را نگران ساخته، ورود دستگاه ها و قطعات بیز و فعاالن ایهنان عزیه امروزه هم مک يته اکن
  .آورند یآنها بوجود م يز برایرا ن یفراوان یو پوست یجسم يها

را جهت  یار مناسبیم و معییسه نمایه امروزه به وفور وجود دارند مقاک یتیفکی یب يف را با دستگاه هایه آب واترسیتصف يمختلف دستگاه ها ي، قسمت هایتخصص یبررس یکم تا با یلذا بر آن شد
  .میداران محترم قرار دهیار خریدر اخت يریم گیتصم

  تیفکی یب يادستگاه ه WaterSafe يدستگاه ها
  لترهایجنس پوسته ف

 خوردن ك، ضد خش، ضد مات شدن، مقاوم در برابر تریبهداشت: ربنات ک یپل 

 عدم نشت آب: نگ یدو اور  
 شود یم يماریمضر است و موجب ب یسالمت يبرا. 

 احتمال نشت آب: نگ یاور کت 

 شود یه موجب سرطان مکشود  یهنه استفاده مک یکیاز مواد پالست.  
  لتر مرحله اولیجنس ف

 ه سبب کن است ییار پایاحتمال عبور رسوب، بس) : ییایکامر(ت یفکیلن با یپروپ یپل
 .برد یار باال میه را بسیدستگاه تصف ییاراکن گشته و یممبر يش عمر غشایافزا

 استاندارد  يداراNSF  وFDA  

 ه سبب کار باال است یاحتمال عبور رسوب، بس) : ینیچ(ت یفکی یلن بیپروپ یپل
  .شود ین تر دستگاه مییپا ییاراکن و یاهش عمر ممبرک

  )5و  3و  2مراحل ( یربنک يلترهایجنس ف
 ییه مناسب مواد غذاکشود  یه میل تهیلترها از پوسته نارگین فیار رفته در اکربن بک 

 .است

 ندک یبه خود جذب م یلر را به خوبکو  ییایمیمواد ش. 

 يار رفته براکربن به ک iodine number  ش از یلر بکاهش کو  1100باالتر از
  .باشد یم 98%

 دا یشد یسالمت يه براکشود  یه میلترها از زغال سنگ تهین فیار رفته در اکربن به ک
 .باشد یمضر م

  رود یار مکاستفاده شده به  يربن هاکدر سطح آنها.  

  پمپ
 بدون صدا و لرزش 

 ییال جهت شناسایشماره سر يدارا 

 استاندارد  يمناسب و دارا یوان با فشار و دبیپمپ ساخت تاCE  

 متفرقه ياستفاده از پمپ ها 

 هین تصفیصدا و لرزش ح يدارا  
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  نیجنس ممبر
 هولوگرام دار  یاصل ين هایممبرFilmtec ا یا یکامرCSM مناسب خود را  ییاراکره ک

 .دارند یت بخشید رضاینند و عمر مفک یباال حفظ م یبا سخت يدر آب ها

 استاندارد  يداراNSF  وANSI 

  98حذف امالح مضر تا%  

 ن است و ییدشان پایندارند، عمر مف یمناسب ییاراکه کا متفرقه ی یتقلب ين هایممبر
  .ستندیباال جوابگو ن یبا سخت يآب ها يبرا

  جنس مخزن
 یضد زنگ و فرورفتگ: لن یپروپ یپل 

 عدم برخورد آب به فلز 

 طین با محییپا یتبادل حرارت 

 استاندارد  يداراNSF  ت و سالمت محصولیفکینشانگر  

 ن مخزن ها یبات مواد اکیتر یرد و حتیگ یاز مخزن مورد استفاده قرار نم ینوع خاص
 .هم نامشخص است

 دیآ ین مییار پایت آب بسیفکیرد و یگ ین مخازن بو میآب در اثر ماندن درون ا. 

 ندارند يد شده اییچگونه استاندارد تایه.  
  

  ین خانگکن یریآب ش يموجود در دستگاه ها يها لتریانواع ف

چ ماده یلترها از هین فیدر ساختار ا. ندک یجاد میرا ا يزیار ریه ساختار خلل و فرج بسکخالص به هم فشرده است  %100لن یپروپ یپل يبرهایلتر از فین فیجنس ا :لن فشرده یپروپ یلتر پلیف
  .ندک یبه آب اضافه نم ییایمیش یچگونه ماده فرعیه جهیاستفاده نشده است و در نت یفعال ییایمیش

لتر ین فیرون توسط ایکم 5ز معلق بزرگ تر از یه ذرات ریلکها، قارچ ها و  يترکشتر بایدورت آب، تخم انگل ها و الرو، بک :اربرد ک
  .شود یم يجداساز

  .شود یلتر در مرحله اول همه دستگا ها استفاده مین فیاز ا

ه یته يلترهایباشد و بر خالف ف یم  FDAاستاندارد  يه داراکبوده  Iodine Number > 1100با ) Coconut Shell(ل یلتر از جنس پوسته نارگین فیار رفته در اکربن به ک : يربن پودرکلتر یف
  .باشد یانسان مضر نم یسالمت يشده از زغال سنگ، برا

، حذف زنگ ییایمیش يودهاکو  ينده هایمانده از شو یباق ییایمیمواد ش ش ها،کش ها، علف ک، آفت یبات آلکیلر و ترکحذف  :اربرد ک
  .شود یحذف م %98لر آب تا کلتر ین فیبا استفاده از ا. ردیگ یلتر صورت مین فینامطبوع از آب توسط ا يآهن و بوها

  .شود یلتر در مرحله دوم همه دستگاه ها استفاده مین فیاز ا
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ه شده یته يلترهایباشد و بر خالف ف یم FDAاستاندارد  يه داراکبوده  Iodine Number >1100با ) Coconut Shell(ل یلتر از جنس پوسته نارگین فیرفته در اار کربن بک : كربن بالکلتر یف
  .باشد یانسان مضر نم یسالمت ياز زغال سنگ، برا

لتر یرد فکل عملیمکلر در جهت تکو  یبات آلکیه تریلکنده و یآال ییایمیمانده مواد شیاز باق یامل رنگ، بو و طعم ناشکحذف  :اربرد ک
  ردیگ یلتر صورت مین فیتوسط ا يربن پودرک

  .شود یلتر در مرحله سوم همه دستگاه ها استفاده مین فیاز ا

حل شده  یر آلیرون از جمله مواد غیکم 0.001ه امالح تا ابعاد یلکت حذف ین قابلیممبر. باشد یوس مکه آب به روش اسمز معیلتر تصفیا فین ین، ممبرکن یریواحد آب ش یبخش اصل :ن یممبر
)TDS(یکوه، آرسنین مانند جیت و فلزات سنگیتریترات، نیمانند ن يمضر ییایمیروس ها و مواد شیها، و يترکن ها، اسپور بایسکل تویاز قب یکیولوژیروبیکم ينده هایحل شده، آال ی، مواد آل ،

  .باشد یدارا م یکیزیامال فکبه روش را ... و  يسرب، رو

  .شود ین در مرحله چهارم همه دستگاه ها استفاده میاز ممبر

  
  .باشد یل جهت بهبود طعم، بو و مزه آب میلتر از جنس پوسته نارگین فیربن اک : یربن خطکلتر یف

  .شود یلتر در مرحله پنجم همه دستگاه ها استفاده مین فیاز ا

  

ه کبوده  یربناتک يها یانکرود و از دسته  یبه شمار م) میزیمن( ⁺Mg²و ) میلسک( ⁺Ca²ه به عنوان منشا کل شده است کیت تشیدولوم یرسوب یانکلتر از ین فیا : یمواد معدن یکوسرامیلتر بیف
  .ردیگ یو بهبود طعم آب مورد استفاده قرار م pHم یجهت تنظ

  .شود یاز دستگاه ها استفاده م یلتر در مرحله ششم بعضین فیاز ا
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 ییایت قلیو دادن خاص pHم یبه آب داده و با تنظ يطعم فوق العاده ا ) :ORP )Oxygen Reduction Potentialلتر یف
  .ندک یم کمکبدن  یکیولوژیزیت فیوضع يبه آب، به ارتقا یمیمال

  يال هایکرده و رادکدان عمل یسکا یتواند مانند آنت یه مکباشد  یآزاد م يترون هاکال يند داراک یلتر عبور مین فیه از اک یآب
  .ندک یشوند را خنث ید میبدن تول يدر سلول ها ینامطلوب به عنوان ماده دفع ییهوا و مصرف مواد غذا یگار، آلودگی، استرس، مصرف سیو عصب یروح يه در اثر فشارهاکرا  يآزاد

  .شود یاز دستگاه ها استفاده م یلتر در مرحله ششم بعضین فیاز ا

  

  .سم ها توسط تابش فرابنفشیروارگانیکه میلکها و  يترکروس ها، باین بردن ویردن آب و از بکزه یلیجهت استر : UVننده ک یضدعفون

  .شود یدستگاه ها استفاده م یدر مرحله هفتم بعض UV یاز ضدعفون

  : UV يایمزا

 شدن آب در همان لحظه تابش یضدعفون -

 آب یکیزیو ف ییایمیر خواص شییعدم تغ -

 ت آبیباال رفتن شفاف -

 ستیط زیسازگار با مح -

  

  .شود یز گفته میون نیلتراسیش فیپ يلترهایف كربن بالکو  يربن پودرکلن فشرده و یپروپ یپل يلترهایمجموعه ف
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WS1250BL 
  هیبدون پا يمرحله ا 6

 در شبانه روز) تریل 190(گالن  50: ت یظرف

  یمواد معدن یکوسرامیلتر بیف+  یربن خطک+ ن یممبر+ ون یلتراسیش فیپ: لترها یف
  

  

  

  

WS1250FS 
  ه داریپا يمرحله ا 6

  در شبانه روز  )تریل 190(گالن  50: ت یظرف
  یمواد معدن یکوسرامیلتر بیف+  یربن خطک+ ن یممبر+ ون یلتراسیش فیپ: لترها یف

  

  

  

  

WS12100BL  
  هیبدون پا يمرحله ا 6

  در شبانه روز) تریل 380(گالن  100: ت یظرف
  یمواد معدن یکوسرامیلتر بیف+  یربن خطک+ ن یممبر+ ون یلتراسیش فیپ: لترها یف



             عمران سازان مهاب                

6 
 

  44425365 – 44460322: تلفن
 44476788: فکس

www.osmahab.com 
info@osmahab.com 

  

WS12100FS  
  ه داریپا يمرحله ا 6

  در شبانه روز) تریل 380(گالن  100: ت یظرف
  یمواد معدن یکوسرامیلتر بیف+  یربن خطک+ ن یممبر+ ون یلتراسیش فیپ: لترها یف

  

  

  

  

WS1250ORP  
  ه داریپا يمرحله ا 6

  در شبانه روز  )تریل 190(گالن  50: ت یظرف
  ORPلتر یف+  یربن خطک+ ن یممبر+ ون یلتراسیش فیپ: لترها یف

  

  
  
  

WS1250OUV  
  ه داریپا يمرحله ا 7

  در شبانه روز  )تریل 190(گالن  50: ت یظرف
 UVننده ک یضدعفون+  ORPلتر یف+  یربن خطک+ ن یممبر+ ون یلتراسیش فیپ: لترها یف
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WS650C 
  يمرحله ا 6

  در شبانه روز  )تریل 190(گالن  50: ت یظرف
  ینگ معمولیلتر و هوزیمخزن جداگانه و ف يدارا
  

  
  
  

WS6100CDN  
  يمرحله ا 6

  در شبانه روز) تریل 380(گالن  100: ت یظرف
 caseو مخزن داخل  inlineنگ یلتر و هوزیف يدارا

 

  
  
  
  

WS550LX 
  يمرحله ا 6

  گالن در شبانه روز 50: ت یظرف
  یمواد معدن یکوسرامیلتر بیف+  یربن خطک+ ن یممبر+ ون یلتراسیش فیپ يلترهایف: لترها یف
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  لترهایض فیزمان تعو

  :گردد یشنهاد میض پیجهت تعو ریز يزمان ها یلکبه طور  یباشد ول یبه دستگاه متفاوت م يت آب ورودیفکیلترها بسته به یض فیزمان تعو

 .ردکلتر را مشاهده یدر شدن فکتوان  یباشد، م یشفاف م) لتر مرحله اولیف(لن یپروپ یلتر پلیه پوسته فکنیبا توجه به ا -

  .ض شوندیماه تعو 6 تا  4در طول  كربن بالکو  يربن پودرک يلترهایباشد و ف یماه م 3ثر زمان استفاده از آن که حداکض گردد یلتر تعوید فی، بایلتر و آب مصرفیدر شدن فکبا 
 .ض گرددید تعویسال با 2ض شوند، معموال هر یه به موقع تعویش تصفیپ يلترهاین، چنانچه فیممبر -

 .ض شوندید تعویسال با یکهر  UVو المپ  ORPو  یمواد معدن یکوسرامیو ب یربن خطک يلترهایف -
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  یمه صنعتیه نیتصف يستم هایس

  نامطبوع آب ي، رنگ و بوي، شوریروبیکم يها یوه، آلودگیت، جیتریترات، نیلر، نک، یاز هرگونه امالح مضر، سخت ين آب سالم و عاریتام: اربرد ک

  

  یمه صنعتین نکن یریآب ش

  گالن در شبانه روز 500و   400و  300ت یظرف

 : ه یش تصفیپ يلترهایف -

PP × 20” × 1 
GAC × 20” × 1 

BC × 20” × 1 
 یره جنوبک CSM یگالن 100: ن یممبر -

 Low Pressureو  یسیر مغناطیش يدارا:  یکیترکنترل الک -

 ج فشارینترلر، فلومتر و گک يدارا -

 یربن خطکلتر یف:  ییون نهایلتراسیف -

  WS12300 WS12400  WS12500  WS12600  مدل
  GPD  400 GPD  500 GPD  600 GPD 300  تیظرف

  2  5  4  3  نیتعداد ممبر
  1  2  2  1  پمپتعداد 

  AC 220V  AC 220V  AC 220V  AC 220V  یبرق مصرف
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  یمه صنعتین نکن یریآب ش

  گالن در شبانه روز 600ت یظرف

 :ه یش تصفیپ يلترهایف -

PP × 20” × 1 
BC × 20” ×1 

 یره جنوبک RE-2521-TE ، CSM (325GPD): ن یممبر -

 Rotary vane pump: نوع پمپ  -

 304ل یاز جنس استنلس است: دستگاه  یشاس -

 یسیر مغناطیش يدارا:  یکیترکنترل الک -

 ppm 1000: به دستگاه  يورود TDSثر کحدا -

 ج فشارین، فلومتر و گیمتر آنال TDS يدارا -

  

 

  یلتر سردوشیف

  لر موجود در آبک %90ش از ین بردن بیاز ب :اربرد ک

 مو کیزش و خشیاز ر يریجلوگ -

 پوست یبه لطافت و شاداب کمک -

 رنگ شده ير رنگ موهاییاز تغ يریجلوگ -

 ضیج قابل تعویارترک -

 تریهزار ل 40ج حدود یارترکد هر یعمر مف -
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  ه آبیمختلف تصف يروش ها ییاراکسه یجدول مقا

ات
 ذر

وع
 و ن

دازه
ان

  
یکم( 

ون
ر

(  

100  50  10  1  0.1  0.01  0.001  0.0001 

  اتم ها  ول هاکمول  روس هایو  ها يترکبا  گرده گل ها  انسان يمو  شن و ماسه

  ذرات محلول  ذرات معلق
    دهایلوئک  ن شوندهیذرات ته نش

 ها
ش

رو
 ي

صف
ت

  هی

    یلتر شنیف
    ونیلتراسیروفیکم

  ونیلتراسیاولتراف
    ونیلتراسینانوف

  )RO(وس کاسمز مع
  یونیض یتعو  

  

  

  


