
Providing purified, treated, high quality and healthy water for general and 
household consumption, in addition to preservation of untouched organoleptic 
properties of water is the prophecy and pillar of A.Q Technology srl (Italy).
To accomplish this important objective and goal, A.Q Technology has relied on 
knowledge and creative alternative solutions; to produce equipment which in 
addition to its durability and life-lasting parts, possess beauty and efficiency all 
together.
The water purifier equipment produced by A.Q Technology are designed in the way 
they are in small size and with minimum energy consumption (its installation at the 
beginning of plum system of the house, factory, offices and public places or under sink of 
kitchen) will provide you with clean, healthy water which is free of bacteria.
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TECHNOLOGY TECHNOLOGY

The traits and characters of A.Q Technology are:

UNITE NAME

 position recommended for
Instalation

Type of Filteration

Measurement
(L*P*H «mm»)

Number of Filtres

Filtration Level

Disinfection System

Power Consumptiont

Guarantee

DeCal

40*115*200 

Start of the home water 
system

Electromagnetic 
Decalcifier

-

-

Maximum 4.5 w

5 years

-

DePurex

420*220*370

Start of the home water 
system

Active carbon Micro 
Filtration

-

6 units of 5 Micron

0

3 years

5 Micron

DePurissimo

420*220*370

Under the sink

Active carbon Micro Filtration 
& Bactria Elimination

UVC lamp 11 wat

6 units of 0.3 Micron

15 W standard/ Max 60 W

3 years

0.3  Micron

ATLANTIS

262*450*485 

Under the counter of 
kitchen

Carbonation

-

-

670 W / 2.9 A

5 years

-

محصوالت

DeCal
This unit is an electronic decalcifier that by creating proper electromagnetic, breaks calcium 
and magnesium cells in water and prevents problem of calcareous scaling within the 
customer’s home.This unit is installed at start of the home water system, and has minimum 
energy consumption about 4.5 w.

DePurix
This unit of desalination is equipped with 6 carbon active filters of 5 microns and is easily 
installed under the sink: filters and purifies water completely. It is suggested that units of 
DePurix and DeCal be installed together.

DePurissimo
This Unit is the same as DePurix in level of filtration; in addition, it is equipped with a UVC 
lamp for disinfection of the drinking water. To increase efficiency, this unit equipped with the 
liter counter, the anti-flooding sensor and the magnetic valve.

Bubbles
The units with ability of water carbonation produced by A.Q Technology are so nice and 
elegant that not only they purify water, but they are also a precious piece of interior Italian 
decoration that fits perfectly with the ambience.

Different types of products of A.Q Technology:



تهیه آب تصفیه شده با کیفیت و بهداشتی برای مصارف عمومی و خانگی ، همراه با حفظ مواد ضروری موجود 

در آب، یکی از رسالت های   شرکت  AQ Technology (ایتالیا) می باشد.به منظور حتقق این هدف بسیار 

مهم، شرکت  AQ Technology با تکیه بر دانش و راه حل های خالقانه، دستگاه هایی را تولید می کند که 

ضمن برخورداری از قطعات با دوام و عمرطوالنی ، همواره از زیبایی و کارآمدی الزم برخوردار بوده اند.

دستگاه های تصفیه آب ساخت شرکت  AQ Technology به گونه ای طراحی شده اند که با حجم کوچک خود و با 

یا زیر سینک  اماکن عمومی و  یا  اداره و   ، ، کارخانه  آبرسانی منزل  ابتدای سیستم  (با نصب در  انرژی  مصرف حداقل 

ظرفشویی) آبی سالم و عاری از باکتری را در اختیار شما قرار می دهند.

www.arinatejarat.com
i n f o @ a r i n a t e j a r a t . c o m

(+۹۸) ۸۸۹۵ ۰۳۰۳
(+۹۸) ۸۸۹۵ ۷۰۷۶

تلفن: 
فکس:

آدرس:  ایــران - تهران، خیابـــان یوسف آبـــاد، 
خیابان چهارم، پالک ۳، طبقه پنجم واحد شرقی

فروش از  پس  خدمات  و  فروش  انـحصاری  نـماینده 
«شـرکت AQ TECHNOLOGY ایتالیا » در ایران

TECHNOLOGY TECHNOLOGY

DeCal
این یک دستگاه سختی گیر است که با ایجاد یک میدان مغناطیسی مناسب ، کریستالهای کلسیم، منیزیم و ... موجود در آب را 

شکسته و اجازه رسوب آنها در شبکه آبرسانی را  منی دهد. این دستگاه در ابتدای سیستم آبرسانی نصب شده و مصرف برق حداقل 

(حدود۵/۴ وات) دارد.

DePurix
این یک دستگاه سختی گیر مجهز به ۶ عدد فیلتر میکروکربن فعال ۵ میکرون است و با نصب زیر سینک ظرفشویی ، سختی آب 

را بطور کامل از سیستم آبرسانی شما حذف می کند. پیشنهاد می شود در صورت استفاده از دستگاه  DePurix یک دستگاه 

DeCal نیز همراه آننصب گردد.

DePurissimo
این دستگاه مشابه دستگاه  DePurix است با این تفاوت که با دارا بودن یک عدد المپ  UV میکروب زدایی در آب مورد مصرف 

به خوبی اجنام می پذیرد. به منظور افزایش کارایی ، این دستگاه به کنتر آب، سنسور مخصوص جلوگیری از سرازیر شدن آب و شیر 

مغناطیسی مجهز شده است .

Bubbles
دستگاه های باقابلیت گازدار کردن آب (کربوناسیون) شرکت  AQ Technology  به قدری زیبا و شکیل هستند که عالوه 

بر تهیه آب سالم گازدار، می تواند بعنوان بخشی از دکوراسیون منزل شما مورد استفاده قرار گیرند.

مشخصات دستگاه های  AQ Technology  به شرح جدول ذیل است:

مدل دستگاه

موقعیت نصب

نوع تصفیه

ابعاد دستگاه 
(L*P*H «mm»)

تعداد ونوع فیلتر
سطح فیلتراسیون

سیستم ضد باکتری

انرژی مصرفی

گــارانتی

DeCal

 ۲۰۰*۱۱۵*۴۰

ابتدای سیستم آبرسانی 

الکترومغناطیسی جرمزدایی 

-

-

حداکثر ۴٫۵ وات

۵ سال

-

DePurix

۳۷۰*۲۲۰*۴۲۰

ابتدای سیستم آبرسانی 

فیلتراسیون میکرو کربن فعال

-

۶ عدد  ۵ میکرون

۰

۳ سال

۵  میکرونی

DePurissimo

۳۷۰*۲۲۰*۴۲۰

زیر سینک ظرفشویی

فیلتراسیون میکرو کربن فعال و 
میکرب زدایی

دارای المپ UV با توان ۱۱ وات

۶ عدد  ۰٫۳  میکرون

استاندارد ۱۵ وات -حداکثر ۶۰وات

۳ سال

۰٫۳  میکرونی

ATLANTIS

 ۴۸۵*۴۵۰*۲۶۲

زیر پیشخوان آشپزخانه

گازدار کردن آب

-

-

۶۷۰وات ۲٫۹ آمپر

۵ سال

-

محصوالت

انواع مختلف محصوالت شرکت  AQ Technology به شرح ذیل هستند:


