
طراحی اختصا�
سیست مهای آ برسا� و نیز تصفیه آب در مناطق مختلف متفاوت است که
موجب تفاوت درکیفیت آب ورودی به هر ساختمان  �شود� سیستم تصفیه

آب نیم هصنع� بهتا بر همین مبنا طراحی و ساخته  �شود�

افزایش طول عمر دستگا ههای تصفیه آب خان�
استفاده از سیست مهای تصفیه آب ورودی به ساختمان بهتا سبب  �شود تا آب
با آلود� بسیار کمتری به دستگا ههای تصفیه آب خان� وارد شده و بنابراین طول

عمر آنها افزایش یابد�

شا� و بدنه مقاوم
تجهیزات مختلف سیســتم تصـــفیه آب نیم هصنع� بهتا برای تصـــفیه آب ورودی به ساختمان معموال بر روی یک ً

شا� مقاوم تعبیه  �شوند تا پیوست� مراحل تصفیه آب ب هخو� حفظ شود�

جلوگیری از هدررفت آب
سیسـت مهای تصـفیه آب ورودی به ساختمان بهتا برخالف دستگا ههای تصـفیه آب خان� هی چگونه آ� را ب هعنوان 

هدررفت و فاضالب تولید نکرده و تمام آب ورودی را تصفیه  �کنند�

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 تصفیه آب ورودی ساختمان

از سیسـت مهای تصــفیه کل آب ورودی به ساختمان بهتا  �توان در موارد متعددی استفاده نمود� 

برخی از این موارد عبار تاند از�

*انجام عملیات پی شتصفیه آب برای آب ورودی به ساختما نهای اداری� تجاری و مسکو�
*تصفیه کامل آب در مناطقی که از آب باکیفی� بهره  �برند�

*تصفیه آب حاصل از باران برای استفاده در ویالها و مراکز تفریحی و توریس�

انواع فیلترهای توری استیل ۹۰ و 
۶۰ میکرون حذف گ لوالی

انواع فیلترهای رسو بگیر ۵ و ۱ 
میکرون حذف رسوبات

ستو نهایFRP رزی� با ظرفیت 
۳۰�۰۰۰ تا ۵۰�۰۰۰�۰۰۰ گرین سخ �گیری از آب

انواع فیلترهای نیم هصنع� ۲۰ اینچی 
کربن اکتیو و کربن بالک رفع رنگ و بوی نامطبوع آب

انواع فیلترهایUV با توا نهای 
مختلف گندزدا� از آب

ندارد میزان هدررفت آب
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