
«The grass is always greener on your side»
Enjoy the luxury of your own AqSep water supply

«آنقدر آب به شما می دهیم که همیشه چمن سـمت شما سبزتر باشد»
از دستگاه تامین آب آشامیدنی لوکس AqSep خود لذت ببرید.



اگــر در مناطــق ســاحلی و یــا در جزایــری زندگــی مــی کنیــد کــه منابــع آب آشــامیدنی آن بــی 
کیفیت، نا مناسب، گران و یا محدود می باشد ,تولید کننده آب آشامیدنی AqSep شیوه 
ــرای حــل مشــکالت  ــه ب ــع آب آشــامیدنی و راهــی نوآوران ای نویــن در ایجــاد و تامیــن مناب

موجود در سیستم های تامین آب می باشد.

تولید کننده های آب آشامیدنی    AqSep متام نیاز های 
شما را بر طرف می سازند.

بهره های ناشی از این دستگاه ها:
ایجــاد و تامیــن منابــع آب آشــامیدنی از طریــق نصــب 
سیســتم تولیــد آب آشــامیدنی بــرای مواقــع ضــروری 

(به صورت پشتیبان):
اگــر قوانیــن محلــی بــه شــما اجــازه مــی دهــد کــه بــه 
خانگــی  مصــارف  نیــاز  حــد  بیشــتراز  آب  منابــع 
دسترســی داشــته باشــید، شــما قــادر خواهیــد بــود 
تــا یک سیســتم پشــتیبانی یــا مکمــل آب آشــامیدنی 
ــده  ــی نش ــش بین ــکالت پی ــر مش ــا ب ــاد کنیدت را ایج
آییــد. شــما  منابــع آب آشــامیدنی کنونــی فائــق 
ــد  ــتگاه تولی ــه دس ــود ک ــد ب ــادر خواهی ــن ق همچنی
و  همســایگان  بــا  را  خــود  آشــامیدنی  آب  کننــده 
افــرادی کــه در منــازل نزدیــک شــما ســاکن هســتند 
بــه اشــتراک بگذاریــد و همچنــان آب فراوانــی جهــت 

مصارف خانگی در دسترس داشته باشید.

تولید آب  فراوان:
ــی  ــده آب AqSep م ــد کنن ــای تولی ــتگاه ه دس
 ((US) برابر با ۴۴۷۰ گالن) توانند تا ۱۷۰۰۰ لیتر آب
در روز آب تولیــد کننــد کــه ایــن میــزان آب 
بــرای مصــارف خانگــی چندیــن خانواده متوســط 
ایرانــی کافــی مــی باشــد.با اســتفاده از ایــن 
مـــیزان  دســتگاه هــا، در متــام مــدت ســال 
فـــــراوانی آب متیــز و خنــک جــــهت مصــارف 
باغبانــی، شستشــو، نظافــت، آشــامیدن و حتــی پــر 

کردن استخر در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

کیفیتی برابر با آب معدنی:
آب تولید شــده توسط دستگاه های  AqSep کامًال متیز 
و بهداشــتی بــوده و از نظــر کیفیــت بــا آب معدنــی 

برابری می کند.

طراحی منسجم و فشرده:
بــه عنــوان مثــال، دســتگاه مــدل  Water Cube کمی 
کوچکتــر از دســتگاه لباسشــویی بــوده و فضــای کمــی 
از مســاحت خانــه را اشــغال مــی کنــد بطوریکــه فضــای 
ارتفــاع آن  مــورد نیــاز آن ۵۷۰x۵۰۰ میلــی متــر و 
۹۵۰ میلــی متــر اســت. بــه همیــن دلیــل شــما قــادر 
ــزل  ــی از من ــر جای ــتگاه را دره ــن دس ــود ای ــد ب خواهی
کــه دارای حداقــل گــردش هــوا باشــد نصــب کنیــد و 
یــا مــی توانیــد آن را در خــارج از منــزل در مکانــی دور از 
قــرار  بــاران  و  خورشــید  نــور  مســتقیم  تابــش 
دهید.انــدازه و کیفیــت طراحــی دســتگاه،  قرارگیــری 
آن را در هــر نــوع آب و هوایــی امــکان پذیــر مــی 
سازد.دســتگاه تصفیــه آب بعــد از نصــب بــه صــورت 
خــودکار و بــدون هرگونــه مراقبتــی بــه کار خــود ادامه 

می دهد.

سازگاری با محیط زیست:
دســتگاه فاقــد روغــن و مــواد شــیمیایی اســت و  
ــواوژی  ــدارد. تکن ــت ن ــط زیس ــر محی ــرب ب ــر مخ تاثی
انــرژی  کاهــش  باعــث  دســتگاه  کارایــی  و  موثــر 
مصرفــی شــده، در نتیجــه هزینــه هــا و میــزان نشــر و 

تولید گاز کربن را کاهش می دهد.

خدمات مادام العمر:
شــما دســتگاهی را در اختیــار خواهیــد داشــت کــه 
قطعــات آن دارای کیفیــت عالــی بــوده و کارکــرد آن را 

در متام طول عمر دستگاه تضمین می شود.

هزینه پایین تولید آب :
در دســتگاه هــای AqSepمیــزان انــرژی بــرق مصرفــی 
بــه طــور حیــرت آوری پاییــن مــی باشــد، ایــن بــدان 
ــر  ــامیدنی در حداکث ــد آب آش ــه تولی ــت ک ــی اس معن
تــوان تولیــد، بــرای شــما هزینه مســتمر حــدود  ۰/۰۰۱ 
ســنت بــرای هــر لیتــر بــدون توجــه بــه هزینــه 
اســتهالک ســرمایه گــذاری،در بــر خواهــد داشــت. 
ایــن در حالــی اســت کــه در صــورت اســتفاده راندمــان 
حداکثــری دســتگاه، بــه همــان نســبت هزینــه هــای 

شما نیز کاهش می یابد.

هزینه نهایی تولید آب:
قیمــت نهایــی آب تولیــد شــده بــا توجــه بــه کیفیت و 
ــای آب  ــتگاه ه ــد دس ــر مفی ــودن عم ــر ب ــادام العم م
شــیرین کــن AqSep و بــا احتســاب هزینــه بــرق 
مصرفــی، هزینــه اســتهالک ســرمایه گــذاری و ســایر 
هزینــه هــای جانبی، حداکثــر به رقم تقریبی ۱۰ ســنت 
ــی  ــبه م ــامیدنی محاس ــر  آب آش ــر لیت ــد ه ــرای تولی ب

گردد.
بــه همیــن دلیــل ادعــا مــی شــود کــه دســتگاه تولیــد 
آب AqSep یــک جایگزین مناســب برای منابع ســنتی  

آب در بیشتر نواحی ساحلی می باشد.



میزان تولید آب (لیتر بر ساعت)

ابعاد ممبران اسـمز معکوس (اینچ)

 (اینچ)

Lpd (gpd)

تعداد x قطر x طول

ابعاد:  طول x عرض x ارتفاع  (سانتی متر)

برق مصرفی  (کیلووات ساعت بر متر معکب)
(کیلووات ساعت بر هزار گالن)

 lph  حجم خوراک ورودی به سیستم
(gph)

فشارخوراک ورودی به سیستم 
psi (بار) 

نوع تنظیم فشار

عملکرد سیستم  psi (بار)

اتصاالت آب

خروجی منک

مانیتور کنترل شوری (کنترل شوری)

(TDS میلی گرم بر لیتر) *محدوده شوری

°C (°F فارنهایت) رجن دمای محیطی

موتور

وزن تقریبی (کیلوگرم)، (پوند)

 توان برق مورد نیاز (کیلووات)

محصوالت

WaterCubeWM4800E- 321WM9000E- 340WM4000B- 321WM9000B- 340WM17000B- 440

۴۸۰۰
۱۲۶۸

(lpd)
(gpd)

۱۰۰ kg (۲۵۴)۴۴ kg (۹۷)۶۵  kg (۱۴۳)۳۷ kg (۸۲)۶۰ kg (۱۳۲)۱۷۰ kg  (۳۷۵)

۲۱” x ۳” x ۳

۵۰ x ۵۷ x ۹۵
۲۰” x ۲۲” x ۳۷٫۵”

۷۳ x ۴۰ x ۴۱
۱۶” x ۱۶” x ۲۹”

۴۱ x ۴۰ x ۱۱۹
۱۸” x ۱۶” x ۴۷”

۴۷x ۴۰ x ۷۳
۱۶” x ۱۶” x ۲۹”

۴۳ x ۴۰ x ۱۲۰
۱۷” x ۱۶” x ۴۷”

۷۶x ۶۰ x ۱۳۶

۰٫۷۰٫۹۱٫۸۲٫۴۴/۲

۱۲۰۰

۲٫۴۱۰٫۸۶٫۴۵/۹

(۳۱۷)

۲۰-۶۹     (۱۹۰-۱۰۰) ۲۰-۶۸     (۲۹۰-۹۸۶) ۲۰-۶۹     (۲۹۰-۱۰۰۱) 

۱۰۰۰
(۲۶۴)

۱۳۰۰
(۳۴۳)

۲۰۱۰
(۵۲۸)

دستیاتوماتیک

(۹)
۳٫۵
(۱۳)(۴۱)(۲۴)(۲۲)

۳۰” x ۲۴” x ۵۳”

۴۰” x ۳” x ۳۲۱” x ۳” x ۳۴۰” x ۳” x ۳۴۰” x ۴” x ۴

۴۸۰۰
۱۲۶۸

(lpd)
(gpd)

۹۰۰۰
۲۳۷۸

(lpd)
(gpd)

۴۰۰۰
۱۰۵۷

(lpd)
(gpd)

۹۰۰۰
۲۳۷۸

(lpd)
(gpd)

۱۷۰۰۰
۴۴۹۱

(lpd)
(gpd)

WM18700B- 340

۱۳۰ kg  (۲۸۷)

۷۵ x ۴۶ x ۱۱۹

۴٫۹

۶/۳

۲۰-۶۹     (۲۹۰-۱۰۰۱) 

۲۶۰۰
(۶۶۸)

(۲۴)

۳۰”x ۱۸” x ۴۷”

۴۰” x ۳” x ۶

۱۸۷۰۰
۴۹۴۰

(lpd)
(gpd)

۱ ph: ۲۳۰ V, ۳ ph: ۲۳۰ V-Y ۴۰۰ یا V-∆, ۶۰ ۵۰ یا Hz۳ ph: ۲۳۰ V-Y ۴۰۰ یا V-∆, ۶۰ ۵۰ یا Hz

حداقل: ۰/۵ بار، حداکثر: ۵ بار، رجن پیشنهادی: ۲ تا ۵

حداقل: psi ۷/۳، حداکثر: psi ۷۳، رجن پیشنهادی: ۴۳ تا ۷۳

 همه انواع اتصاالت، لوله و شیلنگ اتصاالت ۳/۴ اینچ، با قطر داخلی ۱۹ میلی متر

حداقل: ۹۹٫۲ ٪، تثبیت شده: ٪۹۹٫۴

بازخوانی مداوم توسط TDS روی آب تولید شده

۴۵۰۰۰ - ۱۵۰۰

حداقل: ۰٫۵ (۳۳)  –  حداکثر: ۵۰ (۱۲۲) 

میزان عملکرد ممکن است ۱۵٪ ± تغییر داشته باشد، شرایط صوری: ۲۵ درجه سانتیگراد در

(TDS) بسته به دمای آب ورودی/ میزان مواد جامد نامحلول آب ورودی *

50 Hz grid   /  32.000 mg/l TDS

طراحی پیشرفته

WaterCube Series
(Advanced Design)

WM18700B 340
 (Unsurpassed Performance)

باالترین رکورد عملکرد

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

WM9000E 340
(Record low power consumption)

مصرف انرژی پایین



AqSep یک شرکت بین املللی و پیشرو در 
زمینــه توســعه سیســتم هــای غیــر متمرکــز 
تصفیــه آب در ابعــاد کوچــک مــی باشــد.این 
ــا اصــالح و ترکیــب اجــزاء صنعتــی  شــرکت ب
الکترونیکــی و مکانیکــی، توانســته اســت به 
صورت متوالی محصوالت خود را توسعه داده 
و مــردم را در متــام نقــاط دنیــا قــادر ســازد بــر 

مشکل کمبود آب آشامیدنی فائق آیند.
محصــوالت ایــن شــرکت بــه مشــتری هــا در 

بخش های مختلف کمک می رساند.
دولت ها، موسسات، هتل ها، مراکز تفریحی، 
ســازمان هــای غیر دولتــی (NGO) و عالوه بر 
ایــن هــا حتــی منــازل خصوصــی از تکنولوژی 

این شــرکت بهره خواهند برد. دســتگاه های 
ایــن شــرکت نــه تنهــا بعنــوان موثرتریــن و 
پرکاربردتریــن دســتگاه هــای موجــود در بازار 
ــای   ــتگاه ه ــه دس ــد، بلک ــده ان ــناخته ش ش
ــوده و در  ــروز ب ــای ام ــب دنی AqSep مناس
راستای محیط زیست پاک گام برداشته است.
شــرکت AqSep از طریــق طراحــی نوآورانه و 
اســتفاده از علم نوین الکترونیک ، توانســته 
اســت راه حــل هایی عظیم در جهــت افزایش 
کیفیــت، تنوع و جلب اعتماد مشــتریان خود 

ارائه مناید.
AqSep در تالش است تا به هدف خود که 
اســتفاده حداقلــی از مــواد خام و انرژی اســت 

دسترســی یافته و در نتیجــه کمترین تاثیر را 
بر روی طبیعت بگذارد و بهترین استفاده را از 

منابع طبیعی بنماید .
AqSep یک شبکه کاری از  شرکا، آژانس ها 
و توزیــع کننــدگان را ایجــاد کــرده اســت کــه 
مدیران محلی هدایت آنها را بر عهده دارند و 
آشــنا  منطقــه  مــردم  و  بــازار  نیــاز  بــا 
هستند.مهندســان فــروش و گــروه هــای 
تکنسین و متخصص این شرکت جهت اطمینان 
از فــروش محصول  و خدمــات پس از فروش 
در نقاط مختلف جهان،آماده  خدمات رســانی 
بــوده و در متــام نقاط دنیا مــورد اطمینان می 

باشند.

 AqSep کیفیتی متمایز از

برنامه های دولت ها:
دولــت  هــا معمــوًال خــود را مســئول تامیــن 
نواحــی  و  روســتاها  بــه  آشــامیدنی  آب 
مــی  ســاحلی  هــای  شــهر  اطــراف 
 AqSep آب  تولیــد  دانند.دســتگاه 
گونــه  ایــن  بــرای  مناســبی  گزینــه 
تاسیســات مــی باشــد. زیــرا ایــن دســتگاه 
هــا بــا ظرفیــت بــاال طراحــی شــده و  بــرای 
کنتــرل و مانیتــور کــردن از راه دور مناســب 

هستند.

مراکز تفریحی:
بــرای مراکــز تفریحــی دسترســی مــداوم و 
ــا  ــامیدنی ب ــه آب آش ــت ب ــدون محدودی ب
کیفیــت بــاال بســیار واجــب و ضــروری مــی 
باشــد.از آجناییکــه تامیــن آب از منابــع 
عمومــی معمــوًال بســیار هزینــه بــر بــوده و 
میــزان کیفیــت آن  نیــز مــی توانــد متغیــر 
ــب  ــات آب مناس ــی اوق ــی گاه ــد و حت باش
لــذا بــا  قابــل دسترســی منــی باشــد، 
اســتفاده از سیســتم تصفیــه آب خودتان، 
نوســان در عرضــه و کیفیــت آب بــرای 

همیشه برطرف خواهد شد.

موسسات:
متــام موسســات بایــد آب قابــل شــرب 
متیــز و ســاملی را بــرای مشــتری هــای خــود 
ــدی  ــوس فراین ــمز معک ــد. اسـ ــه کنن تهی
اســت کــه ایــن کار را عملــی مــی ســازد.نیاز 
و درخواســت بــرای آب بیشــتر را مــی تــوان 
هــای  دســتگاه  مــوازی  اتصــال  توســط 

بیشتر ایجاد کرد.

منازل شخصی:
دســتگاه هــای تولیــد آب AqSep راه حــل 
هــای جایگزیــن را بــرای عرضــه و تامیــن آب 
ــون  ــط کامی ــوًال توس ــه معم ــامیدنی ک آش
هــای مخــزن دار، کشــتی هــا، یــا لولــه 
ــاد  ــرد، در ابع ــی پذی ــورت م ــی آب ص کش

رقابتی ارایه می کنند.

نـماینده انـحصاری
«شـرکت Aqsep دانـمارک » در ایران
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آدرس:  ایــران - تهران، خیابـــان یوسف آبـــاد، 
خیابان چهارم، پالک ۳، طبقه پنجم واحد شرقی


