
طراحی اختصا�
بهتا از آلود �های آب منابع مختلف آگاه است و سیستم دیونایزر
صنع� را بر اساس آزمای شهای متعدد فیزی� و شیمیا� بر روی
آب ورودی به محل استفاده طراحی  �کند تا سیستم دیونایزر صنع�

بهترین عملکرد را برای مصر فکننده داشته باشند�

FRP ستو نهای تبادل یو�
رزی نهای تبادل یو� آنیو� و کاتیو� در سیستم دیونایزر صنع�
بهتا درون مخازنFRP قرار  �گیرند� مخازنFRP نسبت به مخازن
خورد�� برابر  در  مقاومت  نظیر  متعددی  مزایای  استیل  و   PVC
خن� بودن� مقاومت در برابر رسو بگیری� مقاومت حرار� باالتر

و وزن کمتر دارند�

لول هک� UPVC یا استیل ضدزنگ ۳۱۶
سیستم دیونایزر صنع� بهتا با توجه به موارد کاربرد  �تواند لول هها� از جنس

UPVC و یا استیل ضدزنگ ۳۱۶ داشته باشد� برای کاربردهای متفاوت� لول هها� از جن سهای
متفاوت نیاز است�

سیستم احیای رزین
استفاده از فرآیند احیای رزین توسط اسیدها و بازها ممکن است موجب عدم دس تیا� به خلوص موردنظر شـود� در طراحی دیونایزر 

صنع� بهتا در صورت عدم تأثیرپذیری آب فوق خالص� سیســــــــتم احیای رزی نهای تبادل یو� نیز ب هصورت دس�� نیم هخودکار و یا 

خودکار طراحی  �شود�

شا� و بدنه مقاوم
با توجه به وزن تجهیزات تولید آب فوق خالص� برای دیونایزر صنع� بهتا بدن های بسـیار مســتحکم طراحی  �شود� این شا�  �تواند 

در صورت نیاز از جنس استیل ضدزنگ باشد�

پایش آنالین کیفیت آب خروجی
آب خروجی از دیونایزر آزمایشــــگاهی بهتا در هرلحظه توسط سیســــتم سنجش مقاومت الکتری� برر�  �شود و کاربر  �تواند با 

مشاهده آن از خلوص باالی آب خروجی اطمینان یابد�

قابلی تهای اختصا�
ـر فکننده� دیونایزر صنع� بهتا  �تواند ویژ �ها� نظیر شسـ توشوی مسـتقیم و معکوس� سیسـتم گردش� مخزن  با توجه به نیاز مص

ذخیره� پایش آنالین pH و ��� نیز داشته باشد�
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ـران� خیابان آزادی� خیابان دکتــر حبی باله�  تهـ
کوچه شـــــهید قاســـــ�� پالک �۶۵ واحد ۶

۰۲۱-۶۶۰۶۷۷۶۰

تصفیه آب بهتا سیستم دیونایزر صنع�

۱۳/۵-۱۷/۵ MΩ
مقاومت الکتری� آب خروجی 

(۲۵°�)

۴۰-۳۰۰ ppb (TOC) کل کربن آ� آب خروجی

۵-۵۰C° دمای عملیا�

دیواری و زمی� محل نصب
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