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 آب فیزیکیتصفیو سامانو تجيیزات 
 آؽاهیذًی هعذًی ّ خِت تصفیَ فیضیکی آب دس کاسخاًدات آب

 

 حاصل ّیذس صٌعتی گشٍّ عاخت آالت هاؽیي
 ُا ؽیٍْ اص پیشّی ّ عولی تدشتیات

. اعت صٌعتی گشٍّ ایي خاؿ ّاعتاًذاسدُای
 خغتگی علوی ّتْععَ تحمیمات اص گیشی تِشٍ

 ؽشکت ایي فٌی ّکاسؽٌاعاى هحممیي ًاپزیش
 هاؽیي تْدى سّص ّتَ ،دّام کاسآیی کٌٌذٍ تضویي

 .هیثاؽذ صٌعتی گشٍّ ایي عاخت آالت

ضى اعتٌلظ ایي عاهاًَ هدوْعَ ای اص یک هخ
ضى اعتٌلظ اعتیل اعتیل فیلتش ؽي ّ یک هخ

فیلتش رغال اکتیْ ّیک ّاحذ فیلتش پلی کشتٌات 
دیغکی اعت کَ  ُوگی تْعظ عیغتن لْلَ 
کؾی تغیاس عادٍ ای تَ یکذیکش هتصل ؽذٍ اًذ 
ّ دس هداّست یک ؽاعی اعتٌلظ اعتیل کَ 

تشسّی آى ّاحذ ُای تاتؼ اؽعَ هاّساء تٌفؼ  
(UV)  َتْعتش پوپِا ّ تاتلْی تشق هشتْط ّ

یي عیغتن هیکشّ فیلتشاعیْى ًصة ؽذٍ ُّوچٌ
یک ؽاعی اصلی عٌگیي ّ صٌعتی ًصة ؽذٍ 
اًذ ّ تطْس ُواٌُگ تا یکذیگش کاس هیکٌٌذ تا آب 

 00555الی  45555تصفیَ ؽذٍ ای تاخشّخی 
 لیتش دسعاعت یا تیؾتش تْلیذ کٌٌذ.

 نحٌه کار ً ًیژگی ىای اصلی

آب خام دس اتتذا تا فؾاس تٌظین ؽذٍ ّاسد هخضى  -
فیلتش ؽي هیؾْد ّ تْعظ دّػ تْصیع کٌٌذٍ 
 تشسّی ؽي داًَ تٌذی ؽذٍ دسّى هخضى فیلتش کَ

پاؽیذٍ  ساپشکشدٍ آى دسّى الیَ الیَ تصْست
 هیؾْدتا رسات هعلك آى خذا ؽْد. 

آب عثْس کشدٍ اص هخضى ؽي عپظ ّاسد هخضى  -
رغال اکتیْ ؽذٍ ّتْعظ دّػ تْصیع تشسّی رغال 

 سًگ ّتْی آى گشفتَ ؽْد.اکتیْ پاؽیذٍ هیؾْد تا 

آب خشّخی اص هخضى فیلتش رغال اکتیْ پظ اص  -
عثْس اص فیلتش دیغکی ساُی هخضى پیؼ تصفیَ 

 هیؾْد.

آب اص هخضى پیؼ تصفیَ تذسّى عاهاًَ تاتؼ  -
اؽعَ هاّساء تٌفؼ ّاسد ؽذٍ ّ تا عثْس اص ایي 
ّاحذ چِاس عتًْی هیکشب ُا ُّاگِای هْخْد 

 دسآى اصتیي هیشًّذ.

دس کٌاس تدِیضات تصفیَ  (O3)عاهاًَ تْلیذ اّصى  -
خاًَ ًصة هیگشدد ّاّصى تْلیذؽذٍ دسآى تَ دسّى 
آب تضسیك هیکشدد ّ هْخة هیکشب کؾی ّ 
خلْگیشی اص سؽذ ُاگِای آًِا پظ اص تغتَ تٌذی 

 هیگشدد.

ّ تضسیك  UVپظ اص هیکشب کؾی آب دس ّاحذ  -
گاص اّصى ،عتًِْای هیکشّفیلتش تشعشساٍ خشّج آب 
لشاسداسًذ تا حذاهکاى رسات سیض ّهیکشًّی )هثل 

 الؽَ هیکشّتِا ُّاگِا( سا اصآب خذا کٌٌذ.

آب تصفیَ ؽذٍ تذّى ّاعطَ ّتذّى ایٌکَ  -
هدذدا"رخیشٍ گشدد ، ّاسد دعتگاٍ پشکي هیؾْد ّ 

 دسّى تطشی تغتَ تٌذی هیؾْد.

پیؼ تصفیَ هدِض تَ عیغتن عاهاًَ  -
فالؽیٌگ اعت تا تَ ساحتی تتْاى هخاصى 
فیلتشُای ؽي ّ رغال سا ؽغتؾْی هعکْط 
ًوْد ّ پغواًذُای فیلتشؽذٍ سا اص هخاصى خاسج 

 کشد.

پاکغاصی فیلتشدیغکی ًیض تغیاس عادٍ اعت ّ  -
تاصّتغتَ کشدى ّؽغتؾْی آى  فمظ تَ چٌذ 

 دلیمَ صهاى ًیاص داسد.

اخل عیلٌذسُای هیکشّفیلتش ُا، فیلتشُای د -
چٌذی یکثاس تْاعطَ هغذّد ؽذى خلل ّفشج آًِا 

 تعْیض هیگشدًذ.

 

 
 

هخاصى اعتٌلظ اعتیل فیلتش ؽي ّ رغال اکتیْ ّ 
فیلتش پلیکشتٌات دیغکی تِوشاٍ عاهاًَ لْلَ کؾی 

 هشتْطَ
 

 
 

هخضى پیؼ تصفیَ ّعاهاًَ چِاسسدیفَ تاتؼ اؽعَ 
تْعتشپوپ ّعیلٌذسُای هاّساء تٌفؼ تِوشاٍ 

 هیکشّفیلتش

 

 
 

 هخضى اعتیل فیلتش ؽي

 
 

 هخضى اعتیل فیلتش رغال اکتیْ 

 
 

 ُای عاهاًَ کَ اعتیل پلتفشم
 ّی یْ

 تاتلْی+هیکشّفیلتش+تْعتشپوپ+
 اًذ لشاسگشفتَ آى تشسّی تشق

 
 

 اعتیل عیلٌذسُای
 هیکشّفیلتشُا
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  ًیدر سامانو تصفیو فیزیکی آب گرًه صنعتی فنی مشخصات

 هْاسد لاتلیت ُای فٌی هکعثیهتش45هذل  هکعثیهتش05هذل 

 ساًذهاى ًاهی دعتگاٍ /عاعتهتش هکعة45 هتش هکعة/عاعت 05

2.2 KW 1.5 KW پوپ تْعتشُای  هْتْسالکتشّ  تْاى 

 پوپ تْعتشهاسک الکتشّهْتْسُای  4 دسخَ اّسپایی 4اّسپایی دسخَ 

 ایٌتشفیظ کٌتشلش  آًالْگ آًالْگ

 عاهاًَ کٌتشلش لذست لذست

 DCتشق  هٌثع تغزیَ پاّس عْیچیٌگ پاّس عْیچیٌگ

380 V AC. 50 Hz. 380 V AC. 50 Hz.   ّسّدیّلتاژ 

A45 A45 تشق کل دعتگاٍ هصشف 

 هاّساء تٌفؼعیغتن  UVکاستشیح  UV کاستشیح

 هخاصى ّ ؽاعیخٌظ تذًَ  ًگیش651 اعتیل اعتٌلظ ًگیش653اعتٌلظ اعتیل 

  550x350x310Cm   500x300x210Cm  عاهاًَ کلاتعاد LxWxH 

 گاص اّصّىتْلیذعاهاًَ  ایشاًی ایشاًی

3bar 3bar  ّسّدیخام فؾاس آب 

10m2 5m2 َحدن هخضى پیؼ تصفی 

-دیغکی-فعال رغال-ؽي

 هیکشّ

-دیغکی-رغال فعال-ؽي

 هیکشّ

 فیلتشُا

 


