
 

 

 نویسنده: مصطفی گردان                             دوم بخش ـ ها مدل انواع بین تفاوت و خانگی آب تصفیه دستگاه                                 5از  1صفحه 
info@wfiltration.com 

 اهاببِ تصفیه آب وهواسیستم های 
 تالیف و آموزش گروه

B EH A A B  
     Water purification systems 
     www.wfiltration.com 

 دوم بخش ـ ها مدل انواع بین تفاوت و خانگی آب تصفیه دستگاه

بشنا و از  دسخگااه تصفصه ب  یصتگراسصون در بخش اول مقاله با روش تشخخص 

مزایا و معایب بن مطتع گشخگصد  در ای  بخش به بررسی دسگااه اسزز معوو  

 .می پردازیم  برای مطالعه بخش اول مقاله روی لصنک زیر کتصک نزایصد

  دسگااه تصفصه ب  خانای و تفاوت بص  انواع مدل ها

  

  RO آشنایی با دستگاه تصفیه آب -ب

دقصق تری  جزو د و کنن می اسگفاده معوو  اسزز ای  سصسگم ها از روش

می توانند  1...0.دقگی معادل هسگند که با تصفصه ک  ب  سصسگم های 

  نزایند حذف نصز را ب  در محتول های بالینده حگی

نصز می نامند  دقت باال و طراحی  ب  شصری  ک  را  ROدسگااه اسزز معوو 

عزتورد صحصح  موارد نصاز به تجهصزاتی برای % 99شود در  خاص بن سبب می

 .داشگه باشند

  نصاز دارد یصتگر مزبران ومگناظر  بداپگور ،به پزپ تصفصه ب   ROیک سصسگم 

اینوه به دلصل سرعت پایص  تصفصه ب  ، نصاز به مخزن ذخصره سازی ب  ضز  

 دارد 
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 .تصویر زیر پزپ و بداپگور دسگااه را نشان می دهد 

 

هزچنص  قطعاتی مانند سویصچ و شصر قطع ک  نصز برای عزتورد صحصح سصسگم 

 به گونه ای RO مورد نصاز است  با ای  حال در برخی موارد مزو  است سصسگم

طراحی شخده باشد که با یشار پایص  ب  نصز عزل کند که در ای  صورت مزو  

 .و بداپگور از مجزوعه حذف شده باشد پزپ تصفصه ب  است

 

روی  بشخنایی با مراحل تصخفصه ب  در دسگااه اسزز معوو  برای مطالعه مقاله

 .لصنک قبل کتصک نزایصد
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 : RO دستگاه تصفیه آب روش تشخیص

 :یک دسگااه ب  شصری  ک  ، ای  ویژگی ها را دارد

 .دارد مخزن تصفصه ب  موارد % 99در 

 .ق داردموارد پزپ و بداپگور بر % 99در 

 .موارد با برق کار می کند % 99در 

 خروجی یاضال  دارد  )ویژگی مهم(

 یصتگر مزبران دارد  )ویژگی مهم(

مرحته با مخزن ذخصره سازی  ۶تصویر زیر یک دسگااه تصفصه ب  اسزز معوو  

 .را نشان می دهد شصر برداشت تصفصه ب  و
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 :مزایای دستگاه آب شیرین کن به شرح ذیل است

 .قت تصفصه ب  بسصار باالستد

 .می توانند امالح محتول در ب  را نصز حذف نزایند

 .شوری و سخگی ب  را به طور کامل حذف مصونند

  

 :معایب ذیل را نیز دارند RO اما دستگاه تصفیه آب

پصچصدگی های خاص خود را دارند و به صخورت دوره ای باید توسخک کارشنا  

 .ینی سرویس و بازبصنی شوند

 .برای نصب به یضای بصشگری نصاز دارند

 .هزینه خرید بنها باالتر از دسگااه یصتگراسصون است

 .موارد برای کار کردن به برق نصاز دارند % 99در 

 .یاضال  یا پسا  دارند  بنابرای  بخشی از ب  به عنوان پسا  دور ریخگه مصشود

 .به محتی برای تختصه یاضال  نصاز دارند

 .بنها کم است و نصاز به مخزن ذخصره سازی دارند سرعت تصفصه در

 .نصاز به زمان اولصه برای بماده سازی ب  دارند
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 :یک دستگاه آب شیرین کن چه کاری میتواند انجام دهد

 .هزه کارهایی که یک سصسگم یصتگراسصون انجام می دهد

 حذف کامل رسوبات و بهک ب 

 حذف کامل نزک و شوری ب 

 های محتول در ا حذف کامل بالینده 

 

اکنون که با ویژگی های هر دو دسخخخگااه بشخخخنا شخخخده اید، به راحگی مصگوانصد 

تشخخص  دهصد هه نوع سخصسخگزی خریداری کرده اید و یا هه نوع سخخصسگزی 

مناسب شزاست  در صورت نصاز به مشاوره می توانصد تصویری از دسگااه تصفصه 

تتارام  و یخا کخانال info@wfiltration.com ب  خود را از طریق ایزصخل

 انجام شزا به الزم راهنزایی تا نزایصد ارسال 9129412300. بها   تصخفصه ب 

 .شود

  

پصش  و هزچنص  انواع دسگااه تصفصه ب  خانای شخرکت بها  اراهه دهنده انواع

 یصتگرهای که صورتی در مخگتف ای  مدل های. می باشد تصفصه و رسو  گصر ب 

 الی، و گل ماسه، و ش  راحگی به باشخند، داشخگه تایصدیه دارای و اورجصنال ب 

 ار شصزصایی های بالینده سخایر و کتر ترکصبات و کتر ب ، در موجود معتق ذرات

  .در اخگصار شزا قرار می دهند را طعم خوش شده تصفصه ب  و کنند می حذف
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