
 

 یصنعت مهیآب ن هینصب دستگاه تصف نحوه

 نیامر آن است که ا نیا لیشدن است. دل ادیدر حال ز یصنعت مهین هیو دستگاه آب تصف یتجار هیآب تصف یهاستمیمختلف عالقه به س عیامروزه در صنا
در  رفتهصورت گ یعلم یهاشرفتی. با پسازندیاسکاالنت ممکن م یهمانند آنت ییایمیرا بدون استفاده مداوم از مواد ش هیامکان آب تصف هاستمیس

 یکاربردها یآب را برا یهایو ناخالص های% از آلودگ99از  شیحذف ب ییتوانا هیو دستگاه آب تصف یصنعت مهیاسمز معکوس ن یهاستمیس ر،یاخ یهاسال
 اند.فراهم نموده یصنعت

و  یهر نوع آب ورود هیمطمئن جهت تصف ی، روش هیشور در دستگاه آب تصف یهاآب یساز نیریعالوه بر امکان ش Reverse Osmosisاسمز معکوس  ندیفرآ
 .دیآیمختلف به حساب م عیدر صنا یدیاز پساب تول هایناخالص یحذف حداکثر نیو همچن یصنعت یهاپروسه یافتیباز

 یهاجهت استفاده در خنک کننده ایرآب د یینمک زدا یاز طرف دیتماس حاصل فرمائ آب پاکسازانبا کارشناسان شرکت  یلیکسب اطالعات تکم جهتبه 
مانند نمک ، آب  یبا حذف مواد معدن تواندیم  Reverse Osmosisو روش اسمز معکوس  رودیبه شمار م یاساس یازین نیسنگ عیاز صنا یموجود در برخ

و استفاده از دستگاه  ایدر هیعدم آب تصف تدارد که در صور  تیموضوع از آن جهت اهم نیفراهم سازد. ا زیمصارف را ن نیشده و مناسب جهت ا هیتصف
 .شود عیصنا یدیشدن محصوالت تول وبیو مع یصنعت زاتیتجه دنید بیبه مرور زمان منجر به آس ه،یآب تصف

 یصنعت مهیآب ن هیدستگاه تصفانواع 

 گالن 100 یصنعت مهیآب ن هیتصف دستگاه 
 گالن 200 یصنعت مهیآب ن هیدستگاه تصف متیق 
 گالن 400 یصنعت مهیآب ن هیدستگاه تصف متیق 
 گالن 600 یصنعت مهیآب ن هیتصف دستگاه 
 گالن 800 یصنعت مهیآب ن هیتصف دستگاه 

 در اصل تقسیم بندی گالن های آب شیرین کن نیمه صنعتی

 گالن

100 
200 

400 

600 

800 
 

 انواع برند های

 سافت واتر یصنعت مهیآب ن هیتصف دستگاه 

 واتر سیف یصنعت مهیآب ن هیتصف دستگاه 

 سی سی کا یصنعت مهیآب ن هیتصف دستگاه 

 یآکواجو یصنعت مهیآب ن هیتصف دستگاه 

 پاور واتر یصنعت مهیآب ن هیتصف دستگاه 

 نگیاسپری صنعت مهیآب ن هیتصف دستگاه 

 یآب صنعت هیقطعات تصف

با  صنعتینیمه دستگاه آب شیرین کن،  شد دیقطعات دستگاه آب شیرین کن با انواع قطعات دستگاه آب شیرین کن آشنا خواه یدر مقاله معرف
است تنها  شتریدستگاه ب نیآب در ا دیتول تیکه ظرف ییاز آنجا،  آب شیرین کن دارد یدستگاه ها ریمشابه با سا یگالن قطعاتظرفیت های چند 

 .دیتماس حاصل فرمائ آب پاکسازانبا کارشناسان شرکت  یلیکسب اطالعات تکم جهتبه  تفاوت در تعداد قطعات است.

 صنعتینیمهکن  نیریش آبقطعات 

 ترانس 
 پمپ 
  فیلترfilter  هیتصف شیپ 



 

  فیلترfilter  ممبرین 
  فیلترfilter   پست کربنinline 
 نگیهوز 

 میپرداز یم صنعتینیمه دستگاه آب شیرین کنهر کدام از قطعات  یادامه به معرف در

 : transformer ترانس

است که موتور دستگاه آب شیرین  یضرور یا لهیپمپ وس AC Adapter آداپتور برق ایترانس ، رسد  یمعموالً همراه با پمپ به فروش م یبرق لهیوس نیا
 کند یم یکن را راه انداز

 : pumps پمپ

 ی به نسبتصنعتی به نسبت پمپ دستگاه آب شیرین کن خانگممبرین را بر عهده دارد. پمپ نیمه filterی هاپمپاژ و فشار آب به درون فیلتر  فهیپمپ وظ
 برخوردار است. یاز قدرت و ولتاژ باالتر

 : Pretreatment for House هیتصف شیپ  filterفیلتر 

 نچ،یا 20( یافی)ال filter  PPشامل فیلتر   filter ها فیلتر نیاست. ا کیبار میصنعتی اسلدستگاه آب شیرین کن نیمه نیا هیتصف شیپ  filter یها فیلتر
 یم ریها در آن گ یشده و ناخالص هیتصف شیپ  filterباشد. آب با فشار وارد فیلتر  یم نچیا 20کربن بالک   filterو فیلتر  نچیا 20کربن گرانول   filterفیلتر 

نسبت به   filterفیلتر  نو ... ایآب،  جلبک  یلوله ها یلجن، خاک، زنگ زدگ ،یها عبارت است از گل و ال یناخالص نیکنند. ا ینم دایکنند و اجازه عبور پ
 است. یابعاد بزرگتر یدارا یدستگاه آب شیرین کن خانگ هیتصف شیپ یها filterفیلتر 

 : membrane-filter ممبرین  filterفیلتر 

همان  ای یشاس یمعموالً در باال ها filterفیلتر  نیا یریصنعتی است. محل قرارگمرحله چهارم دستگاه آب شیرین کن نیمه  filterممبرین فیلتر   filterفیلتر 
 یتنها کاف  filterفیلتر  نیا تیاهم زانیکنند کاربرد دارد. از م یم هیکه به روش اسمز معکوس آب را تصف ییدر دستگاه ها  filterفیلتر  نیبراکت است. ا

( قادر است کرونی)م متریلیم 0.0001گالن با دقت  100ممبرین   filterفیلتر به عنوان مثال است.  ROقلب تپنده دستگاه آب شیرین کن  مییاست که بگو
 .کند حذف آب از را …ها، نمک ها و کروبیها، م تراتیمانند ن یهر نوع ناخاص

 : water-filtration-systemپست کربن  filter  inlineفیلتر 

ساخته شده است. پست کربن در  لیاز زغال پوسته نارگ  filterفیلتر  نینام دارد. ا یخط  filterفیلتر  ایپست کربن   filterمرحله پنجم فیلتر   filterفیلتر 
آب است که در مخزن آب و در  یحذف رنگ، بو و طعم احتمال  filterفیلتر  نیا فهیشود قرار دارد. وظ یممبرین و مخزن خارج م  filterکه از فیلتر  یآب ریمس

 ممبرین به خود گرفته است.

 : industrial-water-treatment میاسل نگیهوز

 ی. برارندیگ یمحفظه ها قرار م نیمختلف دستگاه آب شیرین کن داخل ا  filter یها است. فیلتر  filterپوسته فیلتر  ای  filterهمان محفظه فیلتر  نگیهوز
دستگاه فوق از  نگیشود. هوز ی( استفاده مباریک  ) میاسل نگیهمان هوز ای نچیا 20 یها نگیصنعتی از هوزو نیمه یآب شیرین کن صنعت یدستگاه ها

 است. مینوع اسل

 زمان تعویض فیلتر دستگاه نیمه صنعتی

( هر شش ماه یک بار تعویض شود. همان طور که پیش  ، فیلتر کربن گرانول و فیلتر کربن بالکPP فیلتر الیافی بهتر است که سه فیلتر پیش تصفیه )
باعث می شود تر اشاره کردیم اگر از فیلترهای دستگاه نیمه صنعتی آب بسیار آلوده عبور کند فیلترها دچار گرفتگی می شوند. این گرفتگی در فیلترها 

ه پمپ خوب کار نکند و فشار آب کم شود. بنابراین چنانچه فیلتر الیافی کدر شود و یا فشار آب خروجی کم شود زمان تعویض فیلترها فرا رسید
 .دیتماس حاصل فرمائ آب پاکسازانبا کارشناسان شرکت  یلیکسب اطالعات تکم جهتبه  است.

 یصنعت مهیآب ن هیدستگاه تصف یایمزا

 دستگاه مناسب اندازه 
 باال توان 
 نییپا استهالک 
 مناسب متیق 



 

 عدم بیماری 
 حذف امالح مضر 

 

 

 اشاره کرد: ریتوان به موارد ز یدستگاه م نیا یایمزا از

 :حجم کلی دستگاه تصفیه 

 کند. یرا اشغال م یکم اریبس یکه دارد فضا ییبه نسبت کارا تصفیه آب  دستگاه

 :ی دستگاه باال توان

 کند. یم هیساعت تصف 24آب را در  تریل ه چنددستگا هر ساعت شبانه روز باال است.  24دستگاه در طول  نیآب ا هیتصف ییتوانا

 :توانایی باال  نییپا استهالک

 شوند.  یزود خراب و از کار افتاده نم یو قطعات آن به زود لترهایکه ف یمعن نیاست به ا نییکننده فوق پا هیاستهالک تصف

 مناسب:  متیق

 مناسب است اریکه دارد بس ییایو مزا ییبه نسبت کارا مقرون به صرفه متیق

 عدم بیماری :

 باال رفتن فشار خون ،یو گوارش یپوست ،یکبد یها یماریو صفرا، ب هیاز سنگ کل یریجلوگ

 حذف امالح مضر :

 امالح مضر  ک،یها، قارچ ها، کلر، زنگ لوله ها، سم آرسن روسی، واز آب  ها کروبیحذف م

 چه جاهایی کاربرد دارد ؟ دستگاه های تصفیه آب نیمه صنعتی

 و کارواش رستوران 
 شرکتو  کافی شاپ 
 برج خنک کنه و و کارخان کارگاه 
 آزمایشگاهو  پیش تصفیه سیستم های تولید آب مقطر 
 آب شستشو و آبکشی و  دستگاه های یخ ساز 

 صنایع داروییو  صنایع غذایی و نوشیدنی 
  منازل و یا ویالها که به دالیل مختلفی میزان مصرف باالیی از آب شرب دارند.بعضی 

 مراحل تصفیه دستگاه اب شیرین کن نیمه صنعتی

 دستگاه های اب شیرین کن نیمه صنعتی در پنج مرحله اب را به روش اسمز معکوس و به شرح زیر تصفیه می کنند:

 :یک مرحله 

 میکرون 5معلق اب با ابعاد باالی پیش تصفیه الیافی جهت حذف ذرات 

 : مرحله دو

 فیلتر کربن فعال گرانول با پایه کامالً گیاهی جهت حذف کلر و مواد آلی



 

 :ه مرحله س

 میکرون 1فیلتر کربن فعال بالک و یا فیلتر الیافی جهت حذف ذرات معلق باالی 

 

 :ر مرحله چها

 بسته به ظرفیت دستگاه تعداد دو، چهار و یا پنج ممبرین خواهد بود.% امالح و سختی اب که 99/9جهت حذف باالی  ROممبرین 

 : مرحله پنج

 فیلتر پست کربن خطی حاوی کربن فعال گرانول با پایه کامالً گیاهی جهت بهبود طهم و بوی نهایی اب جهت استفاده

 به یکی از دو روش زیر قابل انجام است: خروجی دستگاه اب شیرین کن نیمه صنعتی می بایست وارد یک مخزن ذخیره شود که معموالً 

 مخزن ذخیره پلی اتیلن به همراه یک شناور )فلوتر( :

ب شده در این روش، اب خروجی دستگاه اب شیرین کن نیمه صنعتی در مخزن ذخیره پر شده و با مصرف از آن و پایین آمدن سطح شناور، تولید تصفیه ا
این حالت، معموالً شیر برداشت روی بدنه مخزن تعبیه شده و یا اب توسط پمپ به نقاط مصرف دیگر منتقل می مجددًا مخزن پر می شود. در  آغاز شده و 

 شود.

 مخزن تحت فشار:

 تصفیه اب شده توسط دستگاه نیمه صنعتی می تواند وارد مخزن تحت فشار دیافراگمی شود.

زمان بازشدن شیر برداشت، اب پر شده داخل مخزن با فشار هوای دیافراگم از آن خارج  مانند آنچه در دستگاه های اب شیرین کن خانگی اتفاق می افتد، در
 شده و سپس با تصفیه اب شده جدید جایگزین می شود.

و برای نصب دستگاه اب شیرین کن نیمه صنعتی، می بایست انشعابات اب تغذیه، فاضالب و برق وجود داشته و همچنین مخزن ذخیره اب جهت ذخیره 
 اده از تصفیه اب شده نیز در کنار دستگاه قرار داده شود.استف

ورد استفاده و کسانی که تمایل به خرید دستگاه اب شیرین کن نیمه صنعتی دارند، می توانند با ارائه اطالعات الزم مانند تعداد نفرات، تخمین حجم اب م
 نظر را انتخاب کرده و از داشتن تصفیه اب شده با کیفیت، اطمینان حاصل کنند.، دستگاه مد پاکسازانسایر موارد الزم به تیم مهندسی فروش شرکت اب 

 می باشد.ر پذی در محل پروژه امکان پاکسازانجهت بررسی های الزم و در صورت نیاز، امکان حضور کارشناس شرکت اب 

العه مشخصات فنی و مقایسه آنها با یکدیگر، دستگاه مناسب را مشاهده و ضمن مط دستگاه اب شیرین کن نیمه صنعتیشما در این صفحه می توانید انواع 
 را انتخاب و خریداری نمائید.

 یصنعتنیمه آب  هیتصف دستگاه

مقدار اب عاجز  نیا دیدر تول یکن خانگ نیریاب ش یاب شده در روز است که دستگاهها هیاز تصف یشتریبه مقدار ب ازیاز مکان ها ، ن یدر بعض یگاه
و ... از آنجا  الوبزرگ ، مرکز پرورش ز  ومیآکوار کی ی، در ابدارخانه ادارات و شرکتها ، برا ییرستوران ، نانوا کیهستند . به عنوان مثال در آشپزخانه 

اب و  تریل 100به  ازیکه شما ن یمکان یساعت شبانه روز دارند ، لذا برا 24اب را در  تریل 100 یباال دیتوان تول یکن خانگ نیریاب ش یکه دستگاهها
با کارشناسان  یلیکسب اطالعات تکم جهتراستی به .  دیاستفاده کن شتریب تیکن با ظرف نیریاب ش ی، بهتر است که از دستگاهها دیرا دار شتریب

رو به  نیهستند و از ا یو صنعت یخانگ یدستگاهها نیکن ، در رده ب نیریاب ش یمدل دستگاه ها نیا .دیتماس حاصل فرمائ آب پاکسازانشرکت 
عددها  نیا نیساعت مداوم است و همچن 24در  دیتول یذکر شده برا یها تیشود . ظرف یگفته م یصنعت مهیکن ن نیریاب ش یآنها دستگاه ها

.  دیریعددها را در نظر بگ نیازادرصد  70 شهیو شما هم کندیم دایپ افتاستفاده  یمعموال بعد از کم یواقع دیتول تیهستند و ظرف یاسم تیظرف
هستند اما  یوانیو تا ینیو چ یرانیاز قطعات ا یبیانجام شده است . دستگاه ترک یاست که توسط شرکت معصوم رانیدستگاه مونتاژ شده در ا نیا



 

با  یادیدستگاه ها ، تفاوت ز نیانجام دهد . ا یکار خود را بخوب تواندیم دتهاو بدون دردسر ، تا م یبرخوردار است و بخوب یمناسب تیفیدر کل از ک
 4از  نیو همچن شتریب تیبزرگتر با ظرف یلترهایهمان است فقط از ف قایدق هیندارند و اساس کار و مراحل تصف یکن خانگ نیریاب ش یدستگاه ها

تا  ییاب ها یباشند و برا یم یتک هستند و واردات لمیدستگاه ، از برند ف نیدر ا هاستفاده شد ینهایاستفاده شده است . ممبر نیممبر لتریعدد ف
TDS 2000 کار خواهند کرد . یبه خوب 

 

 

 کن هیاب تصف یندگینما

 تیک کی. از  شودیانجام م یینها هیو تصف دهدیاب را انجام م یاستفاده شده است که اصالح طعم و بو ییکربن نها لتریف کی، از  زین هیدر مرحله آخر تصف
 نی، از مهمتر لترهایف کیاتومات یکند . شستشو یم تیریکنترل و مد یدستگاه را بخوب یدستگاه استفاده شده است که عملکردها نیدر ا زیهوشمند ن

دستگاه ها ،  نیاز ا یشود . همواره نکته مهم در خصوص نگهدار یم نیممبر یلترهایف شتریو سبب عمر ب دهدیکنترلر انجام م نیهست که ا ییکارها
در  نیبرخوردار باشد و همچن ییباال اریبس تیفیاز ک دی، دو و سه ( مرغوب است که حتما دقت کن کیشماره  لتری) ف هیتصف شیپ یلترهایاز ف ستفادها

 نهیپرداخت هز و سبب ابدی یکاهش م نیممبر یلترهای، عمر ف دیکن یموارد کوتاه نی. چنانچه در هر کدام از ا دیآنها کن ضیمقرر اقدام به تعو یزمانها
 شد . دیآنها خواه یبرا ینیسنگ

 یکن صنعت نیریآب ش متیقمیزان تولید و 

 زانی، م قهیدر دق تریل 1به مخزن ندارند و حدود  یازیعلت ن نیاست و به هم ییدستگاه ها ، در حد مناسب و باال نیاب شده ا هیتصف دیتول زانیم
شود که به طور مرتب اب مورد استفاده قرار  یم استفادهدستگاه ها  نیاز ا یی. البته چنانچه در جا دیکنیدستگاه را مشاهده م نیا میمستق دیتول

دستگاه ها ،  نیبکار رفته در ا یها نی. ممبر دیبه عمل آ یریمخزن نصب شود تا از روشن و خاموش شدن مکرر دستگاه جلوگ کی، بهتر است  ردیگیم
 نیریالزم به ذکر است که در دستگاه اب ش نی. همچن شودیدر پساب اب م ییب راندمان باالتر و صرفه جوهستند که سب یسر گریکدیدو به دو با 

، از  زیدستگاه ها ن نیدر ا نیفشار دارند و همچن دیتول یبرا یشتریکه توان ب شودیولت استفاده م 32برق  ی، از پمپ و ترانس ها یصنعت مهیکن ن
 نیریو بصورت خودکار دستگاه اب ش کنندیرا کنترل م تگاهدس یها تیفشار باال استفاده شده است که وضع یو سنسورها نییفشار پا یسنسورها

دستگاه اب  کی دیدستگاه ، باال بوده و اگر به دنبال خر نیقطعات بکار رفته در ا هیو کل ها نگیهوز تیفی.  درکل ک کنندیکن را خاموش و روشن م
تماس حاصل  آب پاکسازانبا کارشناسان شرکت  یلیکسب اطالعات تکم جهتخب سرتون و درد نیاریم به  دیسته ادیز دیتول تیکن با ظرف نیریش

 .دیفرمائ

 

 عنوان مطلب جدید به انتخاب شما

 

 آب هیتصف ینترنتیا دیخر

 
 یصنعت مهین ممبران

 
 اب صنعت هیتصف متیق ستیل

 
 اب صنعت هیتصف متیق ستیل

 
 آب هیمغازه تصف یانداز راه

 
 در روز تریل 5000اب مقطر  دستگاه

 
 یصنعت مهیممبران ن متیق

 
 یکن صنعت هیآب تصف دستگاه

 
 رازیآب در ش هیدستگاه تصف متیق

 
 یکن صنعت هیتصف آب

 
 گالن ۴۰۰ ممبران

 
 یصنعت مهیآب ن هیبرق دستگاه تصف مدار

 
 آپارتمان یآب برا هیتصف دستگاه

 
 یصنعت یآب ها هیتصف

 
 یآب خانگ هیتصف جیپک

 
 یصنعت مهیاب ن هیتصف یکش میس

 
 گالن 600 یصنعت مهیآب ن هیتصف دستگاه

 
 نگیاب اسپر هیتصف

 
 ییآب اروپا هیتصف دستگاه

 
 نگیآکوا اسپر یآب خانگ هیدستگاه تصف متیق

 
 دست دوم یکن کشاورز نیریش آب

 
 دست دوم یصنعت مهیآب ن هیتصف دستگاه

 
 یاب شهر هیتصف دستگاه

 
 اب هیتصف یندگیتلفن نما شماره

 
 


