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

۰۲۱-۶۶۰۶۷۷۶۰

تصفیه آب بهتا دستگاه آ بشیری نکن قاب لحمل

 ۲۲۰VAC, 
 ۵۰Hz

ولتاژ 
الکتری�

 ۸۰cm × 
 ۴۱cm × 
 ۵۲cm

ابعاد

۲/۶ kW
توان 

الکتری� 
مصرفی

۴۵-۵۵ bar
فشار 
عملیا�

۶۰۰۰۰ ppm
حداکثر میزان 
شوری آب 

ورودی
۲ lpm

حداقل د� 
خروجی

تولید آب شرب� استحمام و کشاورزی
دستگاه تصفیه آب قاب لحمل بهتا توانا� تولید سه کیفیت متفاوت

از آب تصفی هشده را برای کاربردها� نظیر نوشیدن� استحمام و
آبیاری گیاهان دارد و ب هخو� پاسخگوی نیاز مصر فکننده در

کاربردهای مختلف به آب تصفی هشده است�

جابجا� و حم لونقل آسان
در شرایط بحرا� و اضطراری� جابجا� سریع و آسان تجهیزات تصفیه

آب بسیار ضروری است� آ بشیری نکن قاب لحمل بهتا ب هگون های
طراحی شده که کمترین وزن ممکن را داشته باشد و ب هآسا� از

مکا� به مکان دیگر منتقل شود�

ابعاد کوچک
ابعاد کوچک دستگاه آ بشیری نکن قاب لحمل بهتا باعث  �شود که برای استفاده از آن نیاز به فضـــای عملیا� زیادی نباشد� این ویژ� 

سبب دستر� آسا نتر به آب سالم در شرایط بحرا� و اضطراری و مناطق دورافتاده خواهد شد�

مقاومت و استحکام
لول هک �های دستگاه آ بشیری نکن قاب لحمل بهتا در برابر خورد� نا� از شوری آب و مواد خورنده موجود در آن مقاوم است و بدنه 

دستگاه نیز از جنس استیل ضدزنگ ۳۱۶ ساخته شده که بدن های مستحکم و مقاوم در برابر زن گزد� است�

طراح یشده برای تصفیه ناسال مترین منابع آ�
دستگاه تصــــــفیه و شیرین سازی آب قاب لحمل بهتا برای تصــــــفیه ناسال مترین منابع آ� و شورترین آ بها طراحی و ساخته شده تا 

مصر فکننده در هر شرایطی بدون نگرا� بابت نحوه تأمین آب سالم موردنیاز خود� بتواند از آن استفاده کند�

پایش آنالین کیفیت آب
آب خروجی از دستگاه آ بشیری نکن قاب لحمل بهتا در هرلحظه توسط سیســــــــتم سنجش مقاومت الکتری� برر�  �شود و کاربر 

 �تواند با مشاهده آن از کیفیت باالی آب تصفی هشده خروجی� اطمینان یابد�

را هاندازی سریع
کنترل شرایط بحرا� و اضطراری نیازمند اقدامات آ� و سریع است و به همین دلیل دستگاه تصـــــــــفیه آب قاب لحمل بهتا را  �توان 

ب هسرعت را هاندازی کرده و از آب تصفی هشده خروجی از آن استفاده کرد�

سهولت تعمیر و تعویض فیلترها
چیدمان تجهیزات� قطعات و فیلترها در دستگاه آ بشیری نکن قاب لحمل بهتا ب هگون های است که در صورت بروز مشـکالت احتما� بتوان 

ب هآسا� دستگاه را عی بیا� و تعمیر کرد و فیلترها را ب هسرعت تعویض نمود�
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