
پمپ قدرتمند و ک مصدا
با حداکثر فشارpsi ۱۲۵ به همراه آداپتور VDC �۲۴ طول عمر باال� ساخت تایوان

مخزن ذخیره
با ظرفیت ۳/۲ گالن� دارای گواه یهای استاندارد NSF و �WQA نفوذناپذیر� ساخت تایوان

Forward Flush سیستم
ب هصورت دس� برای شس توشوی دور های سطح فیلتر ممبران و حذف آلود �های میکرو�

کنترل خودکار پمپ
با کمک سوئی چهای قطع فشار باال و  پایین در هنگام پر شدن مخزن و یا قطع جریان آب ورودی

Fluxtek پی شتصفیه
تولیدشدها ز مرغو بترین مواد پلیمری و زغال گیاهی� دارای گواه یها ی NSF و �WQA ساخت تایوان

براکت پای هدار
مستحکم و بدون نیاز به تکی هگاه� قابلیت استفاده ب هصورت زیرسین�� دستر� آسان به تما� قطعات

Quick Fitting اتصاالت
Food Grade ضام ندار و آ ببند یشده� جهت ایجاد سهولت در تعمیر و تعویض قطعات و فیلترها�

Food Grade شیلن گهای
برای حفظ سالمت آب تصفی هشده و جلوگیری از ورود مجدد آلود �ها به آب خروجی از دستگاه
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ـران� خیابان آزادی� خیابان دکتــر حبی باله�  تهـ
کوچه شـــــهید قاســـــ�� پالک �۶۵ واحد ۶

۰۲۱-۶۶۰۶۷۷۶۰

تصفیه آب بهتا PRO دستگاه تصفیه آب خان� مدل

Filmtec ممبران
با قابلیت حذف آلود �ها تا ابعاد 

۰/۰۰۰۱ میکرون� تولید حداقل 

۵۰ گالن آب در روز� ساخت 

آمریکا

شیر برداشت
از جنس کروم و در سایز بزرگ� 

اهر� و بسیار بادوام� طراحی 

چش منواز متناسب با محیط 

آشپزخانه

دستگاه تصفیه آب خان� شش مرحل های بهتا در فرآیند تصـفیه از تمام مراحل مورد نیاز برای 
دســ تیا� به آ� کامال ســالم� بهداشــ� و گوارا بهره  �برد� در ســاخت این دســتگاه از ً

باکیفی تترین و معتبرترین فیلترها جهت تصـفیه آب استفاده شده است� دستگاه تصــفیه آب 

 PROبه همراه مخزن ۳/۲ گالن و شـیر برداشـت اهر� از جنس کروم عرضــه  �شــود� این 

دستگاه ب هگون های طراحی شده تا فضـــــــای کمتری را اشغال کرده و قاب لاستفاده در تما� 

آشپزخان هها باشد� استفاده از دستگاه تصــفیه آب خان� بهتا مدلPRO در مقایســـه با سایر 

دستگا هها از هدر رفت آب به میزان بیشتری جلوگیری کرده و به ازای دو لیتر آب ورودی� یک 

لیتر آب تصفی هشده در اختیار قرار  �دهد� آب خروجی از دستگاه تصـفیه آب شش مرحل های 

بهتا حاوی امالح موردنیاز بدن انسـان بوده و خواص و طع� مشـابه با آب چشـم ههای طبیعی 

کوهستان دارد�

۹۹/۹٪
میزان حذف 

آلود �ها

۵۰ GPD

حداقل میزان تصفیه

۵۰٪
نرخ تولید آب

فیلتر �PP فیلتر کربن اکتیو� فیلتر کربن بالک� فیلتر 
ممبران اسمز معکوس� فیلتر پست کربن� فیلتر آلکاالین مراحل تصفیه

۲۴ VDC �۱/۲ A برق مصرفی ۹۹/۹٪
میزان حذف 

آلود �ها

۳-۴ bar فشار عملیا� ۰/۰۰۰۱ میکرون دقت تصفیه

زیرسین� قابلیت نصب ۵۰٪ نرخ تولید آب

مخزن� شیر برداشت� شیر 
پیسوار و س هراهی� بست 

فاضالب
اقالم همراه ۵۰ GPD حداقل میزان تولید آب
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