بهترین راه حل برای تصفیه آب

راه حلی پیشرفته برای تصفیه آب
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قحرت  ZEOLISبرگرفته از هبگ  Zeolitesبا خاهتگاه آتشفشانی اهت ه با اشتن خلل و فرج بسیار و چگالی مشابه به
آب ،به عبعا انقالبی ر هیست
تصفیه از قحرت باالی فیلتراهیع

ای فیلتراهیع و تصفیه آب شباخته می شع

ه ر آ آب حایت شحه به هیست

تمام هطح  Zolitesبهره می بر  .این ت عا شگرف ر بار افزایش هرعت باالی

فیلتراهیع  ،معجب ا ش چشمگیر انحازه هتگاه و حصعا باالترین عملکر

ر عچکترین فضای ممکن می باشح .این

هیست تصفیه با احترام به م یط زیست معجب تعلیح آب تصفیه شحه معر نیاز برای هیست
ا و تجهیزات ارواش می گر .

ای مختلف از جمله هتگاه

برتری و نعآوری


فیلتراهیع



عملکر بهبع یافته ر ا ش ذرات و گل و الی منلق ر آب



ا فیلتراهیع هبتی






امل و قیق

ا ش از افت فشار ر مقابل هیست

هرعت باالی فیلتریبگ و اشغاا فضای متر نسبت به یگر روش ا
ارای نازا ای جحیح فیلتر ه معجب تعزیع بیشتر و مباهب تر جریا آب می گر نح
ارای برنامه زما
قعی و آها

ار به مبظعر حصعا اطمیبا از یفیت عملکر

ر تنمیر و نگهحاری

ا

ZEOLIS - هیست تصفیه آب فیزیکی

محا

جریا آب

تنحا واحح

4RC1000

5 m3/h

1

4RC1000

10 m3/h

2

4RC1000

15 m3/h

3

نمع ار مراحل تصفیه آب

4RC1100
TANK
ZEOLIS

ZEOLIS

AERATION
WATER
IN
toRECYCLER

MAINSWATERor
DEMINERALISED

PRETREATED
WATER

HC
SEPARATOR

SANDPIT
SETTLER

SAMPLING
PIT

 اروپاEN-858.2  وEN-858.1 ای

 مطابق با اهتانحار، هیست تصفیه آب

تهرا  -خیابا ولینصر
باالتر از میحا ولینصر
عی انش یا – پالک 32
تلفن )131(78178 :

شررر ت تعهررنه یرربنتی ابرررا ی
 ،نمایبرررررحه ان صررررراری مپرررررانی
ایسرررررتعباا اهرررررپانیا ر ایررررررا
جبحبیل

