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 ها مدل انواع بین تفاوت و خانگی آب تصفیه دستگاه

ک یاین اسددده نه نتی نوانند  ری ب ن بزرگترین دغددغده یدمر مرد   یکی از

سمده نه به روش   رتراس ون نمر می نند را بم  دسدتامه نصدف ه  ف   رتراس ون

نمر می نند، نشخ ص  استز معکوس نه به روش RO  دسدتامه نصدف ه  ف یک

 ه عده ار به  کر نقری ا تمده و یکدیند. یت ن نم  گمیی سدددمی می  دددود ن

 RO نصف ه  ف جمره ب را محدود نمرایی بم ق ته ارزان نن نصف ه  ف دستامه

ارائه ننند و در انتهم بمبه نخف ف و ق ته یمر اسدتننمیی وود ی  منتی بر سر 

 !وریدار باذارند

 مم در سد ست  یمر نصف ه  ف بهمف ، یتواره سعی نرده ای  نفمو  ب ن این دو

نوع را برار مراجعه ننندگمن به سدمیه و نتمیشامه یمر  روش نوی   دی  . بم 

این حمل سددوال یم  نقدر زیمد بود نه نصددت   گر ت   در یک مقمهه به  ددک  

 .نخصصی به  ن بپردازی 

  

 : آشنایی با روش فیلتراسیون -الف

، نعدادر   رتر  ف به صدددور  سدددرر قرار گر ته اند.    رتراسددد ون در روش

نم نعداد نممتنمیی بم د. در یر مرحره  1می نواند ب ن    رتریمر نصف ه  ف نعداد

 ددده، بخشددی از  هینده یمر  ف حذا ووایند بم نوجه به نوع   رتر  ف نصدی 

 ددد. بنمبراین انتخمف نوع   رتریمر نصددف ه  ف می نواند در نع  ن ن ف ه  ف 

 وروجی بس مر مه  بم د. این چ زر اسه نه اغری به  ن نوجه نتی  ود.
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و یددم نرن ددی  ر نصدددف دده  فنکتدده مه  دیار، محدد  قرارگ رر   رتریددم 

 ک  یو تندانه انتخمف  ده و در مح  منمسی    رتریمر  ف بمید به . نهمسه

وود قرار گ رند. در غ ر اینصور ، متکن اسه نمرایی هز  را ندا ته و عتر  نهم 

 .ن ز بس مر نونمه  ود

  

 :روش تشخیص دستگاه تصفیه آب فیلتراسیون

یک دسدتامه  ف نصدف ه نن ومنای سمده نه به روش   رتراس ون نمر می نند، 

 :را دارداین ویژگی یم 

 . داپتور بری و سوی چ ندارد ، پتپ نصف ه  ف

 بدون بری نمر می نند )برقی ن سه(

 .ندارد مخزن نصف ه  ف

 وروجی  میالف ندارد. )ویژگی مه (

 ندارد.    رتر متمران

رور ه نک قم   عترکرد   رتر متمران در دسدتامه نصف ه  ف مهعه مقمههبرار مط

 .نر ک نتمی د

   رتراس ون دتم این ویژگی یم را دارد، یک سد سدت   اگر دسدتامه نصدف ه  ف

وسط  ف ن نه   رتریمر اهمته جمر نارانی ن سه، در صورنی وریدارر نرده اید.

نمر دنمس ومره نع  ن و نصدی گردد، یک سد سدت    رتراس ون ن ز می نواند 

 بس مر مف د بم د. 
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 .مرحره را نشمن می دید 6نصویر زیر یک دستامه   رتراس ون 

 

  

 :مزایای سیستم های فیلتراسیون به شرح ذیل است

 .بس مر سمده یستند

 . ضمر زیمدر ن مز ندارند و در ابعمد نوچک ی  سموته م شوند

 .اسه RO ق ته اوه ه ورید  نهم بس مر نتتر از س ست  یمر

، سدوی چ یم و بس مرر قطعم  دیار   داپتور بری به مخزن ذو ره سدمزر، پتپ،

 .ن مزر ندارند
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 .بدون ن مز به بری نمر می ننند

 میددالف یم پسددمف ندارند. بنمبراین ی چ گونه یدر ر ه  بی وجود ندارد. یددتن 

 .اینکه به محری برار نخر ه  میالف ن مز ندارند

 .بده   عد  ن مز به بری و وروجی پسمف، در یر مکمنی قمب  نصی یستند

سرعه نصف ه در  نهم بمهسه و نقریمم بم یتمن  شمر اوه ه، می نوانند  ف نصف ه 

 .را در اوت مر مصرا نننده قرار دیند ده 

 .ن مز به زممن اوه ه برار  ممده سمزر  ف ندارند

یزینه سرویس و ناهدارر در  نهم بده   عد  وجود مخزن و قطعم  برقی بس مر 

 .نتتر اسه

 .امالح موجود در  ف را نم حد زیمدر حفظ می ننند

  

 :ارنداما این دستگاه های فیلتراسیون معایب ذیل را نیز د

 .اسه RO دقه نصف ه در  نهم بس مر پمی ن نر از نصف ه  ف

عتومدم نتی نوانندد امالح محرول در  ف را مدمنند ن ترا  و ن تریه حذا ننند. 

 )مار بم نصی   رتریمر ومص(

 .عتومم نتی نوانند سختی و  ورر  ف رابه طور نمم  حذا ننند
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ورت دهند )البته در ص سیستم های فیلتراسیون چه کاری میتوانند انجام

 :نصب فیلتر آب متناظر(

 حذا گ  و هر، هجن، وزه و جرمک

 حذا نرر،  هینده یمر   ت میی، بو، طع  و مزه نممطموع  ف

 حذا بخشی از رسوبم  و  یک  ف

 حذا بخشی از نتک و  ورر  ف

  .مرحره ار   رتراس ون را نشمن می دید 3نصویر زیر یک  ف نصف ه نن  
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 :های فیلتراسیون چه کاری را نمی توانند انجام دهند سیستم

 حذا نمم  رسوف و  یک از  ف

 حذا نمم  نتک و  ورر  ف

 حذا  هینده یمر محرول در  ف ممنند ن ترا  و ن تریه

  

ش پ  انواع یتچن ن و دستامه نصف ه  ف ومنای  درنه بهمف ارائه دینده انواع

 ریمر  رت نه صورنی در مخترف این مدل یمر .بم د می نصف ه و رسوف گ ر  ف

 هر، و گ  ممسه، و  ن راحتی به بم دند، دا دته نمی دیه دارار و اورج نمل  ف

 ار   ت میی یمر  هینده سدمیر و نرر نرن مم  و نرر  ف، در موجود معرق ذرا 

در  اوت مر  تم قرار می دیند. رد را طع  ووش  ده نصف ه  ف و ننند می حذا

نرارا  نصف ه   تمره صور  یرگونه سوال و یم سفمرش نرفنی می نوان د از طریق

 نمر ددنمسددمن بم info@wfiltration.com ایت   یم و  71121412300  ف

 .بم  د ارنممط در بهمف  ف نصف ه

 

 اربر در بخش بعدر به بررسدی دسدتامه نصف ه  ف استز معکوس می پردازی .

 .نتمی د نر ک زیر ه نک رور مطری ادامه مطمهعه

 دستامه نصف ه  ف ومنای و نفمو  ب ن انواع مدل یم د بخش دو 

http://wfiltration.com/مقالات-تصفیه-آب/article
http://wfiltration.com
http://wfiltration.com/مقالات-تصفیه-آب/article
http://wfiltration.com
http://wfiltration.com/مقالات-تصفیه-آب/article
http://wfiltration.com
http://wfiltration.com/مقالات-تصفیه-آب/article
http://wfiltration.com
http://wfiltration.com/%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-Home-Water-Filtration/category/cat2/1
http://wfiltration.com/%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-Home-Water-Filtration/category/cat2/1
http://wfiltration.com/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-Softener-and-Descaler/category/cat1/3
http://wfiltration.com/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-Softener-and-Descaler/category/cat1/3
http://telegram.me/behaab
http://telegram.me/behaab
http://telegram.me/behaab
mailto:info@wfiltration.com
http://wfiltration.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C/article-detail/1063

