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ـران� خیابان آزادی� خیابان دکتــر حبی باله�  تهـ
کوچه شـــــهید قاســـــ�� پالک �۶۵ واحد ۶

۰۲۱-۶۶۰۶۷۷۶۰

تصفیه آب بهتا UF فیلتر هالوفایبر

۱۲۵ psi باالترین فشار عملیا� ۰/۰۲ میکرون قابلیت جداسازی

۵۰۰۰ GAL طول عمر ۱۵۰  °F باالترین دمای عملیا�

فیلترUF دستگاه تصــــفیه آب خان� معموال یک غشــــای هالوفایبر پلیمری است که با سازوکاری شبیه به فیلتر ً

ممبران و البته بدون نیاز به استفاده از پمپ� آب شهری را تصــــــــفیه  �کند� این فیلتر قادر به حذف پروتئی نها� 

آلود �های آ�� برخی یو نهای دو یا چندظرفی�� �RNA �DNA باکتر یها و ویرو سهاسـت� فیلتر UFبرخالف فیلتر 

ممبران اسمز معکوس هیچ پســا� تولید نکرده و تمام آب ورودی را تصــفیه  �کند� البته فیلتر اولترافیلتراسیون 

 UFبر روی یو نها و نم کهای موجود در آب چندان اثرگذار نیست�

حذف کوچ کترین ذرات معلق موجود در آب
U بهتا به کمک حفرات موجود در سطح خود و با فشــار آب شهری  �تواند کوچ کترین  F فیلتر اولترافیلتراسیون

ذرات معلق را تا ابعاد ۰/۰۲ میکرون از آب جدا کند� استفاده از این فیلتر سـبب حذف مقادیر زیادی از آلود �های 

پروتئی�� ویرو� و باکتریا� آب  �شود�

طول عمر باال
فیلترUF (اولترافیلتراســیون) بهتا از جنس پ� اکریلو نیتریل (PAN) خالص تهیه شـــده که پلیمری مقاوم در برابر 

رسو بگیری است� همچنین در صورت گرفت�� این فیلتر قابلیت شسـ توشوی معکوس و استفاده مجدد را دارد 

که سبب افزایش طول عمر این فیلتر  �شود�

سازگار با سالم� انسان
مواد سازنده رشت ههای هالوفایبر فیلترUF بهتا کامال منطبق بر استانداردهای غذا� بی نالمل� هسـتند� پ� اکریلو ً

نیتریل ب هعنوان ماده سازنده فیلتر اولترافیلتراسیون و چســـب اپوکســــي استفاد هشده برای کنار هم قرار دادن 
رشت ههای هالوفایبر از مواد کامال بهداش� تهیه شد هاند�ً

ساخت تایوان
فیلتر UF(اولترافیلتراسیون) پلیمری
بهتا ساخت کشور تایوان است و
کیفیت فو قالعاده این فیلتر در تصفیه
آب� آن را از سایر محصوالت مشابه

متمایز  �کند�
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