
براي اطالع از موجودي و قیمت ها با ما تماس بگیرید...
WWW.PSSG-CO.COM

09126907454 021-4443275909129733565 و

شرکت بازرسی و کالیبراسیون 

پازش صنعت

1

لیست تجهیزات سیستم فیلتراسیون و تصفیه

تعداد مراحل تصفیه: ۶ مرحله‐مخزن تحت فشار: ۴ 

گالن   Tank PACضد بو و باکتری‐فیلتر ممبران: 

 FILM TECآمریکا‐توان تصفیه: ١٨٠ لیتر در روز

نوع شیر مصرف: استیل اهرمی‐میزان سختی آب 

تصفیه شده: ٣٠‐١٠٠  PPMمتناسب با سختی آب 

منطقه

‐ اقتصادی بودن سیستم اسمز معکوس نسبت به 

روش های دیگر‐ مصرف انرژی کم نسبت به روش 

های تقطیری‐ عدم عبور باکتری ویروس ها و مواد 

تب زا ‐ تهیه آب مورد نیاز در رنگ سازی، باطری 

سازی و در صنایع الستیک و پالستیک‐ تأمین آب 

مناسب جهت تهیه محصوالت متنوع در صنایع 

غذایی، نوشیدنی، آرایشی و بهداشتی‐ شیرین 

سازی آب های شور و سنگین جهت آشامیدن

‐ تهیه آب مورد مصرف در صنایع نفت، گاز، 

پتروشیمی و نیروگاه ها‐ تهیه آب  DMجهت 

مصارف دارویی و بیولوژیکی‐ تهیه آب صنعتی 

جهت مصرف در بویلرها، کولینگ تاور و کلیه 

سیستم های حرارتی و برودتی‐ امکان باز گرداندن 

آب غلیظ حاصله به محیط زیست و یا استفاده مجدد 

از آب به دستگاه‐ عمر مفید طوالنی نسبت به 

سیستم های دیگر

کد 98/001 کد RO98/004سیستم اسمز معکوس CCKتصفیه آب خانگی 6 مرحله اي

National ) دارای گواهینامه بنیاد ملی بهداشت‐

(Sanitation Foundation – NSF‐ گواهینامه 

Water Quality ) انجمن کیفیت آب

Food and Drug )‐Associations – WQA) 

(Administration - FDA‐گواهینامه  CEاروپا

‐UL گواهینامه ایمنی و بهداشت آمریکا‐

ISO 9001 استاندارد مدیریت کیفیت محصول

SGS گواهینامه کیفیت محصول‐

 ‐ فیلتر مرحله اول: پلی پروپیلن ‐ فیلتر مرحله 

دوم: گرانول کربن فعال‐ فیلتر مرحله سوم: کربن 

بالک‐ فیلتر مرحله چهارم:فیلتر ممبران 

 TWRO2012-100با ظرفیت ١٠٠ گالن در روز

 فیلتر  مرحله ۵ و ۶: پست کربن و مینرال 

(ترکیبی)‐دمای مجاز آب ورودی: ۵ – ۴٠  سانتی 

گراد‐ فشار مناسب آب ورودی: ٣ ‐ ١٫۵ بار

 ‐ دارای مخزن ٣٫٢ گالنی پالستیکی (١٢ لیتری)

 ‐ وزن دستگاه:١۵   KG‐جنس بدنه دستگاه: 

mm . 204 mm . فلزی‐ ابعاد دستگاه:٣٨٠

 385mm‐حداکثر   phورودی: ۶٫۵ – ٨٫۵

 ‐ دارای سنسور فشار باال

کد 98/002 LGدستگاه تصفیه آب خانگی 

کد 98/005 تصفیه آب خانگی

• فیلتر اول: پلی پروپلین  با دقت ۵ میکرون

‐فیلتر دوم: کربن بالک‐فیلتر سوم: پلی 

پروپلین با دقت ١ میکرون‐فیلتر چهارم: فیلتر 

ممبران با توان تصفیه ۵٠ گالن در روز‐فیلتر 

پنجم: پست کربن خطی‐دارای شیر چهارطرفه‐

دارای مخزن ذخیره آب ١٢ لیتری می باشد‐ شیر 

مخزن پالستیکی  ١/۴ اینچ‐فشار کاری: ٠٫۵ تا 

٣ بار‐دارای شیر اهرمی استیل‐لوله ها از 

جنس پلی اتیلن می باشد.‐ دارای استاندارد 

NSF‐دارای قابلیت نصب زیر سینک ظرف 

شویی‐دارای پک اختصاصی نصب و نگه داری‐

تعویض آسان وسریع فیلتر ها

‐دارای کتابچه ی راهنمای دستور العمل‐ساخت 

کد 98/003 AQUAدستگاه تصفیه آب خانگی 

National ) دارای گواهینامه بنیاد ملی بهداشت‐

(Sanitation Foundation – NSF‐ گواهینامه 

Water Quality Associations  انجمن کیفیت آب

Food and Drug Administration  ‐ WQA 

FDA‐گواهینامه  CEاروپا

‐UL گواهینامه ایمنی و بهداشت آمریکا‐

ISO 9001 استاندارد مدیریت کیفیت محصول

SGS گواهینامه کیفیت محصول‐

کد 98/006 AQUA PROتصفیه آب خانگی

تعداد مراحل تصفیه: ٣ مرحله

توان تصفیه: ٢٠٠ لیتر در ساعت

نوع شیر مصرف: استیل ستاره ای

محدودۀ دمای سیال از ۴ الی ۵٢ درجه سانتی گراد

National ) دارای گواهینامه بنیاد ملی بهداشت

Sanitation Foundation( NSF

Water Quality  گواهینامه انجمن کیفیت آب

گواهینامه  CEاروپا

کد 98/007 AQUA TECHتصفیه آب خانگی 3 مرحله اي
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دارای استاندارد های NSF - CE‐دارای صفحه 

لمسی‐ شاسی فشاری خروج آب‐ دارای پمپ 

مخصوص‐ محفظه دستگاه از جنس آلومینیوم می 

باشد.‐ دارای قابلیت نصب زیر سینک آشپزخانه‐ 

دارای میکروکامپیوتر با قابلیت : 

١‐ تشخیص خودکار آسیب (نشتی، خرابی، افزایش 

ناگهانی ولتاژ)

٢‐ تشخیص خودکار زمان و اطالع رسانی برای 

تعویض فیلترها 

٣‐ تعویض ساده فیلتر تنها با زدن یک دکمه 

(بدون نیاز به ابزار)

۴‐ سنجش کنترل کیفیت آب به صورت ٢۴ ساعته 

و نمایش کیفیت آب

۵‐ شستشوی خودکار فیلتر ممبران (اتوفالش)

‐ ساخت تایوان

دارای استاندارد های NSF - CE‐صفحه نمایش با 

قابلیت کنترل‐ دارای شاسی الکترونیکی خروج آب

‐ دارای پمپ مخصوص‐ تعویض راحت و ساده سه 

فیلتر اول بدون نیاز به ابزار‐ دارای میکروکامپیوتر 

با قابلیت:

١‐ تشخیص خودکار آسیب (نشتی، خرابی، افزایش 

ناگهانی ولتاژ)

٢‐ تشخیص خودکار زمان و اطالع رسانی برای 

تعویض فیلترها 

٣‐ تعویض ساده فیلتر تنها با زدن یک دکمه 

(بدون نیاز به ابزار)

۴‐ سنجش کنترل کیفیت آب به صورت ٢۴ ساعته 

و نمایش کیفیت آب

۵‐ شستشوی خودکار فیلتر ممبران (اتوفالش)

‐ ساخت تایوان

کد 98/011کد 98/008 LAN SHANتصفیه آب خانگی LSRO-701Aتصفیه آب خانگی

دارای شاسی و پایه مستحکم فلزی‐ قابلیت حذف 

گل و الی ، لجن، کلر، آلودگی های میکروبیولژی، 

فلزات سنگین و هرگونه ذرات معلق تا ٠٫٠٠٠١ 

میکرون.‐دارای پمپ قدرتمند و بیصدا‐ تعویض 

سریع و آسان فیلتر ها‐ ساخت چین‐تامین آب 

شرب ادارات ، صنایع کوچک ، مدارس ، رستوران ها 

، گاوداری ها و مرغ داری ها

دارای سنسور فشار پائین و فشار باال‐شیر برقی 

قطع و وصل‐دارای فشارسنج‐دارای شاسی و پایه 

مستحکم فلزی‐ساخت کشور چین‐مناسب برای 

تصفیه آب شبکه شهری،رودخانه ها و چاه ها

‐تامین آب آشامیدنی بهداشتی در منازل و ادارات 

کوچک

کد 98/012کد 98/009 تصفیه آب نیمه صنعتی StreamStreamتصفیه آب خانگی

دارای استاندارد های NSF - CE‐دارای صفحه 

لمسی‐ دکمه برجسته جهت کنترل میزان آب 

تولیدی‐ دارای پمپ مخصوص‐ همراه با سنسور 

تنظیم کننده فشار‐ تعویض آسان وسریع فیلتر 

ممبران‐ محفظه دستگاه از جنس آلومینیوم می 

باشد. ‐ مناسب برای تصفیه آب شبکه شهری، 

رودخانه و چاه ها‐ دارای میکروکامپیوتر با قابلیت:

١‐ تشخیص خودکار زمان و اطالع رسانی برای 

تعویض فیلترها 

٢‐ تعویض ساده فیلتر تنها با زدن یک دکمه (بدون 

نیاز به ابزار)

٣‐ سنجش کنترل کیفیت آب به صورت ٢۴ ساعته 

و نمایش کیفیت آب

‐ ساخت تایوان

دارای استاندارد های NSF - CE‐طراحی کم حجم 

و زیبا‐قابلیت نصب دیواری‐ دارای مخزن و فیلتر 

ممبران با قبلیت حذف ٩٨ درصد امالح موجود در 

آب‐ ساخت تایوان‐فیلتر اول: پلی پروپیلن با 

دقت ۵ میکرون‐ فیلتر دوم: کربن ‐ فیلتر سوم: 

کربن بالک ‐ فیلتر چهارم: فیلتر ممبران 

( FILMTEKآمریکا) با توان تصفیه ۵٠ گالن در 

روز‐ فیلتر پنجم: پست کربن خطی‐ مخزن ٣٫٢ 

گالن (نصب در بیرون محفظه دستگاه)‐مناسب 

برای تصفیه آب شبکه شهری، رودخانه ها و چاه ها

‐ تامین آب آشامیدنی بهداشتی در منازل و ادارات

کد 98/013کد 98/010 تصفیه آب خانگی LSRO-518LSRO-301Aتصفیه آب خانگی
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