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«روشی نو و خالقانه  برای تامین آب سالم بهداشتی»



مناسب براى:

• آکوا-الیف شرکتی که در ساخت دستگاه های آب شیرین کن بهترین تکنولوژی ها و تـجربیات جهان را جمع آوری 
کرده است؛

کارخانه سازنده دستگاه های تصفیه کننده آب شور دریا و آب های آلوده ی  چاه و تولید آب شیرین  قابل شرب (تـحت عنوان 
آکوا-الیف) با سابقه ای بسیار طوالنی در همکاری با دیگر شرکت های صاحب تکنولوژی از نقاط مختلف جهان (روسیه ، آلـمان 
، انگلستان و آمریکا) در کشور لهستان به ثبت رسیده است. تکنولوژی به کار رفته در ساخت دستگاه های آب شیرین کن این 
شرکت به حدی کارآمد و به صرفه اقتصادی است که  بسیاری از کشورهای آسیایی، امریکایی و اروپایی به مجموعه های آب 
شیرین  کن این شرکت ابراز عالقه نشان داده اند.از سوی دیگر محصوالت این شرکت بسیار مدرن و قابل حمل هستند به گونه 
ای که برای مصارف ساختمانی، صنعتی، کارگاه ها، شهرک های مسکونی و یا هتل ها و نظایر آنها مناسب می باشد.محصوالت 
این شرکت عالوه بر اینکه حداقل اثرات سوء زیست محیطی را دارد از دوام و طول عمر باالیی برخوردار است و با مصرف 

حداقل انرژی، هزینه ی آب متام شده را به شدت کاهش داده است.
این شرکت با اعتقاد بر رابطه ای بلند مدت  و تعامل با مشتریان خود تضمین کیفیت را سرلوحه کار خود قرار داده است.

امروزه با توجه به توسعه ی جمعیت و تغییرات آب و هوایی در اقلیم کره زمین، درسترسی به  آب تازه، متیز، سالم و بهداشتی 
مطابق با استانداردهای آب قابل شرب در بیش از ۴۰ کشور دنیا که در اراضی کویری و خشک واقع شده اند (حدود ۴۰٪ از 

سطح خاکی کره زمین) به یک مشکل جدی تبدیل شده است.
این موضوع دانشمندان را بر آن داشته است که با متهیداتی، کسری موجود  آب سالم و بهداشتی را در جوامع انسانی جبران 
منوده و با تامین منابع پایدار آب، مانع از تغییر شرایط زیست محیطی کره خاکی شوند و علیرغم بحران توسعه خشکی ها و 
کاهش منابع آب سالم در دسترس بشر، راه حلی برای تامین آب شرب انسان ها بیابند.ایـن کسـری آب می تواند با تبدیل آب 
های زیرزمینی شور مزه (g/l ۱۲-۲)، آب دریا (g/l ۴۵-۱۲) و سایر منابع آب زیرزمینی که در مجموع ۹۸٪ از آب کره زمین را 

تشکیل می دهد جبران شود.
کمبود آب باعث قحطی، بیماری،بی ثباتی سیاسی و حتی جنگ در جوامع بشری می شود از این رو در زمان حاضر جبران و 
تامین آب سالم در دسترس از اولویت جوامع بشری می باشد. دولت ها نیز در هر سطح و اندازه ای که باشند برای تامین امینت 
امروز و فردای خود ناگزیر به استفاده از  ابزار های سیاسی، اقتصادی و بهره مندی از تکنولوژی های روز  برای تامین آب سالم 

می باشند.
راه حل موثر  در حل معضل بزرگ تامین آب که مقرون به صرفه اقتصادی نیز می باشد، بهره مندی از تکنولوژی دستگاه های 
آب شیرین کن به روش اسـمز معکوس می باشد.بهره مندی از روش جدید و ارتقا یافته ی دستگاه های آب شیرین کن به ما 

کمک خواهد کرد تا ضمن برطرف منودن مشکل کمبود آب به توسعه ی منابع در دسترس نیز بپردازیم.

www.aqua-life.pro

شرکت آرینا تـجارت نـماینده انـحصاری فروش محصوالت 
«شرکت آکوا - الیف اروپا » در ایران

مزایاى منحصر به فرد:

 تامین آب شهرهاى کوچک، بزرگ و روستاهاى دورافتاده و محروم
 تامین آب مورد نیاز شناور هاى تجارى، صنعتى و مسافربرى

 تامین آب کارگاه هاى ساختمانى و واحد هاى تولید بتن
 تامین آب مورد نیاز واحد هاى صنعتى و کارخانجات

 تامین آب واحد هاى پتروشیمى و  پاالیشگاه ها
 تامین آب مورد نیاز بخش کشاورزى و مزارع

R.O هزینه بسیار نازل تولید آب  
  راندمان باالتر از انواع دیگر برندهاى اروپایى و آمریکایى

  مصرف بسیار کم انرژى در مقایسه با انواع دیگر برند ها (اروپایى و امریکایى)
  امکان توسعه در زمان، با حداقل سرمایه گذارى بدلیل طراحى مدوالر سیستم
  ابعاد بسیار کوچک سیستم، در مقایسه با انواع دیگر برند ها (اروپایى و امریکایى)

  طول عمر باالى قطعات به دلیل استفاده از High Tech (گارانتى 15 ساله یونیت مرکزى)
  بدون نیاز به تعمیر و نگهدارى جدى با توجه به حذف پمپ ها، لوله ها و سایر متعلقات

  قیمت کامالً رقابتى نسبت به انواع برندهاى اروپایى و آمریکایى (تا 50٪ در برخى از مدل ها)



• راه حل آکوا-الیف 

شرکت آکوا-الیف یک کارخانه تولیددستگاه های آب شیرین کن با مفهوم جدید و تکنولوژی متفاوت است، چرا که این محصول 
فقط یک پمپ و فیلتر نیست و با بقیه آب شیرین کن ها در دنیا تفاوت تکنولوژیکی عمده ای دارد.

دستگا های آب شیرین کن آکوا-الیف در حالت کلی نیازی به لوله کشی ندارد، در عوض کانال های تعبیه شده در بلوک ها و 
سیلندرها در داخل بدنه اصلی سازه دستگاه، کار لوله کشی را انـجام می دهد، طراحی مدوالر  این دستگاه ها امکان اتصال آنها 
را به هم مـمکن منوده به گونه ای که با سرهم کردن این مدول ها می توان یک پکیج آب شیرین کن با ظرفیت های متفاوت 
ایجاد منود.به تازگی شرکت آکوا-الیف، سری جدید پمپ های پیستونی محوری - افقی APPR را با ظرفیت ۳ و ۲۵ مترمکعب 
در ساعت به همراه پمپ های فشار قوی دوبلکس و فوق دوبلکس فوالدی که متام سطوح آنها با تکنولوژی کربن مقاوم شده 

و با Peek پلیمر پوشش داده شده است را در تولیدات خود استفاده منوده است.
طرح توسعه آکوا-الیف برروی پمپ های فشار قوی پیستونی افقی با متامی طرح های رایج در دنیا از نظر آلیاژ و تکنولوژی مورد 

استفاده به کلی متفاوت می باشد.

ویژگی های جدید: در تکنولـوژی ترکیبی آکوا-الیف، آب دریـا توسط پستون ها و بوش های متحرک به درون حفره های دوار 
Rotar Cavity پمپ می شود.بنابـراین در حالیکه پمپ های فشار قوی ما تک واحد هستند و بوستر پمپ ندارند، ما به راحتی 

به ظرفیت ERI و Danfossرسیده ایم.

مدول دستگاه آب شیرین کن ما را در یک سیستم آب شیرین کن آب شور دریا تـجسم کنید که فقط یک ماشین هیدرولیکی تک 
واحدی است.از به هم پیوسنت چندین مدول افقی به صورت عمودی یک پالنت آب شیرین کن ساخته می شود.

مدول پایینی که از آب شور دریا تغذیه می شود بعد از نفوذ از مدار خارج می شود.

پمپ های پیستونی خوابیده افقی مدل APPR43 , ABR400 به صورت یکپارچه با واحد بازیافت انرژی 

مدول آب شیرین کن DB8SW030، ظرفیت ۳۰ متر مکعب در روز



دامنه تولیدات

یک مدل واحد آب شیرین کن واحد آب شیرین کن در سایز یک کانتینر



UF با پیش فیلتراسیون DB8SW030 واحد تکیUF پلنت پیش فیلتراسیون

مقایسه سایز و شباهت پلنت آب شیرین کن  ۱۰۰۰ (متر مکعب در روز) آکوا-الیف با جنرال الکتریک امریکا

پلنت ۱۰۰۰ (متر مکعب در روز) 
آکوا-الیف با ۵ بالک

روز)  در  مکعب  (متر   ۱۰۰۰ پلنت 
آکوا-الیف با ۳۵ بالک

پلنت ۱۰۰۰ (متر مکعب در روز) 
سایر برندها



مدل DB8SW200 (بلوک آب شیرین کن از آب دریا با ۸ مـمبران با 
جریان جذبی و ظرفیت ۲۰۰ مترمکعب در روز ): 

این دستگاه آب شیرین کن که با ۸ وسل فشار قوی به همرا مـمبران 
 ۲۵ الکتروموتور  و   APPR400 قوی  فشار  پمپ  داری  شده  طراحی 
کیلووات ساعت می باشد،ضریب جذب جریانی  ۲۱ مترمکعب در ساعت 
 APPR400 تـحت فشار باالی ۸۰ بار  را دارا می باشد. پمپ فشار قوی

یک پمپ سایز بزرگ با طراحی شبیه APPR43 می باشد.

شرکت آکوا-الیف برای مصارف کشاورزی، دستگاه آب شرین کن از آب 
این پالنت با ظرفیت ۷۰۰  امالح دار زیرزمینی (چاه) را ساخته است 
مترمکعب در روز با سیستم پیش فیلتراسیون در سایز یک کانتینر ۲۰ فوتی 

قابل جابجایی، نصب و راه اندازی بسیار ساده است.

مشکالت خورندگی از جمله اثرات آن در تعمیر و نگهداری و کاهش هزینه
 های تولید دستگاه ها در محیط های خشن همچون برخورد با آب دریا از 
عواملی بود که باعث شده با بهره مندی از تکنولوژی های جدید گالوانیزه 
گرمایی تـحت کنترل قرار گیرد. شرکت آکوا-الیف این کار را با بهره مندی 
از تکنولوژی انـحصاری آلیاژ آلومینیوم همراه با فلزات دیگر به بهترین شکل 

مـمکن بهبود و ارتقاء داده است.
نتیجه این عملکرد پوشش محافظتی بیش از ۶۰ میکرونی از ترکیب 

آلومینیوم و روی می باشد.

   DB8SW200 مدول  آب شیرین کن

پلنت آب شیرین کن آب های شور مزه زیرزمینی (چاه)

کنترل متالوژی



کنترل کیفیت

ف
ی آکوا-الی

صار
ی انـح

ف لوله کشی در تکنولوژ
پ و حذ

ک پم
پ در ی

تـجمیع سه پم

اتاق تست

دستگاه های خط تولید



«ما گوهر و ذات آب را می شناسیم»

دفتر مرکزی و کارخانه در لهستان دفتر مشاوره و بازرگانی در آلـمان دفتر حتقیق و توسعه در روسیه

نـماینده انـحصاری
«شـرکت آکوا-الیف لهستان » در ایران

tel:
fax:
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

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


