
طراحی اختصا�
آ بشیری نکن صنع� اسمز معکوس (RO) بهتا با توجه به نیاز
مصر فکننده  �تواند حاوی انواع مراحل پی شتصفیه و تصفیه
نها� باشد و از تعداد و چیدمان متنوعی از فیلترهای اسمز
معکوس (RO) بهره گیرد� طراحی این سیستم به کمک جدیدترین
نر مافزارها و بر اساس آنالیز کیفیت منبع آب مورداستفاده صورت

 �گیرد�

بهر هگیری از مناس بترین پم پهای فشار باال
در ساخت پکی جهای آ بشیری نکن اسمز معکوس (RO) بهتا با توجه به میزان

آلود� آب و د� موردنظر� پم پهای فشار باالی طبقا� یا پیستو� ب هگون های انتخاب
 �شوند تا عالوه بر کاهش قیمت تما مشده محصول� میزان مصرف برق نیز به کمترین مقدار

ممکن رسیده و بهترین نتیجه در کیفیت آب خروجی به دست آید�

(RO) استفاده از بهترین فیلترهای اسمز معکوس
فیلترهای اسمز معکوس قلب یک دستگاه آ بشیری نکن هســـــــــتند� در طراحی و ساخت سیســـــــــتم اسمز معکوس (RO) بهتا از 
شناخت هشـد هترین برندهای فیلتر اسـمز معکوس دنیا اسـتفاده  �شـود تا عالوه بر ارائه بهترین عملکرد در حذف آلود �های آب� طول 

عمر فیلترها نیز بیشتر شده و هزین ههای جان� نگهداری از سیستم� کاهش یابد�

سیستم هدایت و کنترل جریان برق
ـرف  استفاده از تجهیزات مناسب بر قرسا� و کنترل جریان برق در سیسـت مهای آ بشیری نکن  �توانند موجب کاهش چشــمگیر مصـ
برق� افزایش ایم� و نیز افزایش طول عمر دستگاه شود� بنابراین برای پکیج آ بشیری نکن اسـمز معکوس (RO) بهتا� مدارهای الکتری� 

و تجهیزات بر قرسا� ب هصورت اختصا� طراحی  �شوند�

لول هک� UPVC یا استیل ضدزنگ ۳۱۶
دسـتگاه آ بشـیری نکن اســمز معکوس (RO) بهتا با توجه به موارد کاربرد  �تواند لول هها� از جنس UPVCو یا اســتیل ضــدزنگ ۳۱۶ 

داشته باشد� برای کاربردهای متفاوت� لول هها� از جن سهای متفاوت نیاز است�

کنترل فرآیند
سیستم آ بشیری نکن اسمز معکوس (RO) بهتا  �تواند دارای تجهیزات مختلفی برای کنترل فرآیند تصفیه آب باشد� کنترل فرآیند 

سیستم اسمز معکوس توسط انواع گی جهای فشار� د� سن جها (فلومتر) و ��� صورت  �گیرد�

پایش آنالین کیفیت آب خروجی
آب تصـفی هشده خروجی از پکیج آ بشیری نکن اسمز معکوس (RO) بهتا در هرلحظه توسط سیسـتم سنجش مقاومت الکتری� سنجیده 

 �شود تا کاربر از کیفیت آب مورداستفاده اطمینان حاصل کند�

شا� و بدنه مقاوم
با توجه به وزن تجهیزات آ بشیری نکن� برای آ بشیری نکن صنع� بهتا بدن های بسـیار مسـتحکم طراحی  �شود� این شا�  �تواند در 

صورت نیاز از جنس استیل ضدزنگ باشد�

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 سیستم آ بشیری نکن اسمز معکوس

فیلتر ش�� فیلترهای رسو بگیر و فیلتر 
کرب� (در صورت نیاز)

مراحل پی شتصفیه

متغیر و وابسته به 
طراحی

تعداد فیلترهای 
اسمز معکوس

اختیاری
واحد تزریق اسید� آن� 

اسکاالنت و مواد احیاکننده

۵-۷۰°C دمای عملیا�
فیلتر UV (در 
صورت نیاز)

سیستم گندزدا�

متغیر و وابسته به 
طراحی

میزان بازیا� آب 
ورودی

بر اساس نیاز 
مصر فکننده

د�

> ۹۸٪
میزان حذف 

نم کها و یو نها
TDS <  ۶۰۰۰۰ppm کیفیت آب ورودی
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