
Responsing to the various needs of the market, Danfoss Company (Denmark) 
has supplied products with the brand of AqSep to the customers in new scales and 
new technology. (desalination using R.O technology from Sea water or brackish 
water).
Modern technology, creativity and innovation helped to Danfoss company produce a 
desalination R.O System that not only have low dimension and weight but also use very 
very low electrisity. In this case THE AQSEP IS LIKE NONE.
AqSep desalination, are able to produce and provide fresh water to customers with water 
in the range from 4 (m³/day) to 18.7 (m³/day).
AqSep units are able to filter and purify seawater or brackish water, with temperature up to 50 
°C (1500 ppm to 45000 ppm TDS) and produce drinking water (with 200 ppm  TDS and lower) or 
water for farming and gardening (with almost 1000 ppm TDS) and  water which is being  used in 
industries, Petrochemical plants and factories proper to their uses and needs.

UNIT NAME

Electric Power

PRODUCTION RATE
(m³/day)

SYSTEM FEED QUANTITY 
(m³/day)

MEASURMENT
(L*W*H «cm»)

R.O MEMBRANE 
(L*R*N «mm»)

Weight (kg)

FILTRATION

WaterCube

4.8

28.8

50*57*95

533.4*76.2*3

MEMBRANE 

100

WM4800E- 321

4.8

28.8

73*40*41

533.4*76.2*3

MEMBRANE 

44

WM9000E- 340

9

28.8

41*40*119

1016*76.2*3

MEMBRANE 

65

WM4000B- 321

4

24

47*40*73

533.4*76.2*3

MEMBRANE 

37

WM9000B- 340

9

31.2

43*40*120

1016*76.2*3

MEMBRANE 

60

WM18700B- 340

Single-phase Single-phase Three-phase Single-phase Three-phase Three-phase

18.7

62.4

75*46*119

1016*76.2*3

MEMBRANE 
ENERGY CONSUMPTION  

(kWh/m³) 3.5 3.5 2.4 10.8 6,4 6.3
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Products
Technological characteristics of AqSep water purifiers are:

WM9000B 340
 (Economical yet high quality)

اقتصادی و با کیفیت باال

WM4000B 321
 (Simple & Robust)

ساده و قدرمتند

WM4800E 321
 (Light & Compact)

وزن و حجم کم

Exclusive Sales Agent & After-sales Service Agent in Iran 
«AqSep Ltd Denmark»

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

(+98) 21 8895 - 0303
(+98) 21 8895 - 7076

Tel.:
Fax:

Add: Iran - Tehran, Yousef Abad 
Street, Fourth Street, No. 3, 5th 
�oor, East Unit.

■ Low level of energy consumption (optimized)
■ Long life (high quality products)
■ Very light Unit (rang from 37 to 170 kg in the highest capacity)

■ Suitable efficiency
■ Using one or three phase electrisity
■ Very small size (in compare to another brands)

Some of characteristics of AqSep desalination are:

■ Providing Water for small citys,private villas and villages

■ Providing drinking water for cruise ship, cargo ship and liner

■ Providing water for gardening and farming 

■ Providing water for industries and Factories

Use of AqSep desalination with considering their unrivaled characteristics is justified as:



:AqSep مشخصات فنی آب شیرین کن های 

به منظور پاسخگویی به نیازهای متنوع بازار، شرکت دانفوس (دامنارک) نسل جدیدی از دستگاه 
های آب شیرین کن (از آب دریا یا منابع زیرزمینی شور مزه) با روش R.O  را با مارک AqSep تولید 

و به مشتریان خود عرضه منوده است.
بکارگیری علم و فن آوری روز و خالقیت و نوآوری مخصوص شرکت دانفوس ، منجر به تولید آب 

شیرین کن هایی شده است که نه تنها وزن و حجم بسیار کوچکی دارند ، بلکه در مصرف بسیار کم 
انرژی برق (تکفاز /۳ فاز)  هیچ مثل و مانندی ندارند.استفاده از  حداقل انرژی برق مصرفی (در هر ۲ حالت 

برق تکفاز و یا برق سه فاز ) از مشخصات بارز دستگاه های آب شیرین کن  AqSep است که این مهم به 
شدت بر هزینه های متام شده ی آب تولیدی موثر است.

آب شیرین کن های  AqSep مناسب با نیاز مشتری ،از ظرفیت ۴ مترمکعب در روز تا ۱۸٫۷ متر مکعب در روز تولید 
و در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرند.

دستگاه های آب شیرین کن AqSep قادرند آب دریا و یا منابع زیرزمینی شورمزه (با TDS از ۱۵۰۰ تا ppm ۴۵۰۰۰) تا دمای 
۵۰ درجه سانتیگراد را تصفیه منوده و آب شیرین (با TDS حدود ppm ۲۰۰) و یا آب کشاورزی  (با TDS حدود ppm ۱۰۰۰) و یا 

آب صنعتی مورد نیاز واحدهای تولیدی وکارخاجنات را به مقدار کافی در اختیار مشتریان خود قرار دهند.

مدل دستگاه

(m³/day)  میزان تولید آب

توان الکتریکی

(m³/day)  آب ورودی به سیستم 

(«L*W*H «mm)  ابعاد دستگاه

(«L*R*N «mm) ابعاد ممبران

(kg)  وزن دستگاه

نوع فیلتراسیون

 (kWh/m³)  مصرف انرژی

WaterCube

۴/۸

۲۸/۸

۵۰*۵۷*۹۵

۵۳۳/۴*۷۶/۲*۳

ممبران

۳/۵

۱۰۰

WM4800E- 321

۴/۸

۲۸.۸

۷۳*۴۰*۴۱

۵۳۳/۴*۷۶/۲*۳

ممبران

۳/۵

۴۴

WM9000E- 340

۹

۲۸/۸

۴۱*۴۰*۱۱۹

۱۰۱۶*۷۶/۲*۳

ممبران

۲/۴

۶۵

WM4000B- 321

۴

۲۴

۴۷*۴۰*۷۳

۵۳۳/۴*۷۶/۲*۳

ممبران

۱۰/۸

۳۷

WM9000B- 340

۹

۳۱/۲

۴۳*۴۰*۱۲۰

۱۰۱۶*۷۶/۲*۳

ممبران

۶/۴

۶۰

WM18700B- 340

۱۸/۷

سه فازسه فازتکفازسه فازتکفازتکفاز

۶۲/۴

۷۵*۴۶*۱۱۹

۱۰۱۶*۷۶/۲*۳

ممبران

۶/۳

۱۳۰

محصوالت

WM18700B 340
 (Unsurpassed Performance)

باالترین رکورد عملکرد

WM9000E 340
(Record low power consumption)

مصرف انرژی پایین

WaterCube Series
(Advanced Design)

طراحی پیشرفته

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

نـماینده انـحصاری فروش و خدمات پس از فروش
«شـرکت AqSep دانـمارک» در ایران

■  راندمان مناسب
■ امکان استفاده از برق  تکفاز و  سه فاز

■ حجم فوق العاده کوچک (در مقایسه با سایر برندهای اروپایی و آمریکایی)

■ مصرف انرژی بسیار کم (بهینه سازی شده)
■ عمر طوالنی و کیفیت باالی قطعات

■ وزن بسیار سبک (از ۳۷ کیلوگرم تا حداکثر ۱۷۰ کیلوگرم در باالترین ظرفیت)

▪ برخی ویژگی های منحصر به فرد  دستگاه های آب شیرین کن  AqSep عبارتند از:

■  تــامین آب آشـامیدنی شهرک های کـوچک، ویالها و روستاهای دور افتاده
■  تــامین آب آشامیدنی شنـــاورهای جتاری و مســافری

■ تـــامین آب بخش کشـــاورزی و آبیــاری فضای سبـــز
■ تـــامین آب واحــدهای تولیدی و صنعتی کوچک و متـــوسط

استفاده از دستگاه های آب شیرین کن  AqSep با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد آن  در موارد ذیل توصیه می گردد:


