
طراحی اختصا� با ظرفی تهای مختلف
سیستم سخ �گیر آب بهتا بر اساس مشخصات آب ورودی به محل
استفاده و نیز میزان سخ� آن طراحی و ساخته  �شود و قاب لارائه

در ظرفی تهای مختلف از ۳۰�۰۰۰ تا ۵۰�۰۰۰�۰۰۰ گرین است�

استفاده از شیرهای دس� و خودکار
در ساخت دستگاه سخ �گیر آب بهتا بنا بر سفارش مصر فکننده�
از شیرهای دس� که توسط اپراتور تنظیم  �شوند و یا شیرهای
نیم هخودکار و خودکار که بر مبنای جریان آب و یا زمان کارکرد سیستم

تنظیم  �شوند� استفاده  �شود�

FRP ستو نها� از جنس
برای جلوگیری از خورد� و رسو بگیری و نیز کاهش قیمت تما مشده

و کاهش وزن تأسیسات� در پکیج رزی� سخ �گیر آب بهتا ستو نهای رزی�
از جنسFRP انتخاب  �شوند�

مخزن آ بنمک پ �اتیل�
مخازن پ �اتیل� عالوه بر مقاومت در برابر خورد�� وزن کمتری داشته و قیمت مناس بتری دارند� بنابراین در سیســـتم سخ �گیر آب 

بهتا از مخازن پ �اتیل� برای ذخیره آ بنمک عملیات احیا رزین استفاده  �شود�

رزی نهای کاتیو� باکیفیت
رزی نهای استفاد هشده در ستو نهای سخ �گیر آب بهتا از مرغو بترین رزی نهای موجود در بازار هســتند� این رزی نها ظرفیت باالتری 

نسبت به سایر رزی نهای کاتیو� داشته و بنابراین طول عمر باالتری دارند�

UPVC لول هک�
سیســـــتم سخ �گیر رزی� آب بهتا از لول هها� با جنسUPVC بهره  �برد� لول ههایUPVC در برابر خورد� و نیز تشــــــکیل رسوب 

مقاو مترند� این لول هها وزن کمتری در مقایسه با سایر لول هها دارند�

طراحی با پیشرفت هترین نر مافزارها
ازآنجاکه دستگاه سخ �گیر آب بهتا از رزی نهای بهترین برندهای دنیا بهره  �برد� ستو نهای رزی� سیســـــــــــتم سخ �گیر به کمک 

ـرک تهای سـازنده رزین طراحی  �شـوند که موجب اسـتفاده بهینه از مواد الزم برای سـخ �گیری آب  نر مافزارهای ارائ هشده توسط ش

خواهد شد�

شا� و بدنه مقاوم
پکیج سخ �گیر رزی� بهتا بر روی یک شا� مقاوم قرار  �گیرد تا پیوسـت� تجهیزات سـخ �گیری از آب ب هخو� حفظ شـود� این بدنه 

برای جلوگیری از اکسید شدن در محی طهای مرطوب نظیر موتورخان هها توسط مواد ضدزنگ پوشش داده  �شود�

https://www.behtawater.com

info@behtawater.com

ـران� خیابان آزادی� خیابان دکتــر حبی باله�  تهـ
کوچه شـــــهید قاســـــ�� پالک �۶۵ واحد ۶
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تصفیه آب بهتا ستو نهای رزی� سخ �گیر آب

انواع فیلترهای ش�� رسو بگیر 
الیافی و کربن اکتیو

پی شتصفیه

پ �اتیلن
جنس مخزن 

آ بنمک
۳۰�۰۰۰ تا 

۵۰�۰۰۰�۰۰۰ گرین
ظرفیت

UPVC جنس لول هک�
بر اساس نیاز 
مصر فکننده

د� آب ورودی

انواع شیرهای 
دس�� نیم هخودکار 

و خودکار
نوع شیرها FRP

جنس ستو نهای 
رزی�
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