
https://www.behtawater.com

info@behtawater.com

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

۰۲۱-۶۶۰۶۷۷۶۰

تصفیه آب بهتا فیلتر فرابنفش ��

۱۲۵ psi باالترین فشار عملیا� ۰/۵ GPM باالترین د� عبوری

۶ W توان الکتری� ۱۰۰  °F باالترین دمای عملیا�

UV  دستگاه تصــــفیه آب خان� از یک محفظه استیل بازتابنده و یک المپ تولید اشعه (UV) فیلتر اشعه فرابنفش

 �DNA تشــــــکیل شده است� آب با عبور از اطراف این المپ� اشعه فرابنفش را جذب کرده و گندزدا�  �شود�

باکتر یها� ویرو سها و سایر میکروارگانیســ مهای موجود در آب در اثر جذب انرژی اشعه فرابنفش نا� از فیلتر 

Uتخریب شده و درنتیجه تمام میکروارگانیســ مهای خطرناک موجود در آب از بین رفته و از رشد و تکثیر مجدد  V  

آنها جلوگیری  �شود� فیلتر المپ UVیک فیلتر بسیار مؤثر در گندزدا� و استریل کردن آب تصـفی هشده خروجی 

از دستگاه تصفیه آب خان� است�

باالترین میزان گندزدا� و تصفیه آب
سیستم گندزدای المپ UV دستگاه تصفیه آب خان� بهتا توانا� حذف بیش از ٪۹۹ میکروارگانیسـ مهای موجود 

در آب را دارد و عوامل بیمار یزای مختلفی نظیر انواع کیســــــــــــ تها� جلب کها و خز هها� ویرو سهای مختلف� 

باکتر یهای خطرناک� قار چهای ســـــ� و باکتری E.Coli (باکتری عامل بیمار یهای گوار� و عفونت ادراری) را 

ب هطور کامل از آب حذف  �کند�

ظرفیت باالی گندزدا� و تصفیه آب
فیلتر اشعه فرابنفش بهتا ب هگون های طراحی شده که با وجود برخورداری از باالترین زمان ماند آب در اطراف اشـعه 

 UVجهت اثرگذاری بیشتر فرآیند گندزدا�� سرعت
قاب لتوجهی در عملیات تصفیه آب داشته باشد�

آ ۲)ً ℓ/m ۰/۵ (تقریبا GPM این سیستم  �تواند با ظرفیت
آب را تصفیه کند�

طول عمر باال
۶ W سیستم گندزدای بهتا یک المپ با توان UVالمپ

است که طول عمر باال� دارد و محفظه بازتابنده فیلتر
UV از جنس استیل ضدزنگ ساخته شده که در برابر

اکسید شدن مقاوم است�

ساخت تایوان
فیلتر UV (اشعه فرابنفش) بهتا محصو� تایوا� است 

و کیفیت برتر آن در تصفیه و گندزدا� آب� آن را از سایر
فیلترهای UV دستگاه تصفیه آب خان� متمایز  �کند�
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