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Distributor in IRAN



دستگاه های تصفیه و آب شیرین کن کانتینری 

دستگاه های تصفیه و آب شیرین کن پرتابل 



آلودگی های آب و بیماریهای آن در ایران و جهان•

روش های تهیه آب شرب از آب های آلوده و آب شور دریا•

فرآیند های تهیه آب قابل شرب ، مشخصات فنی و مدل های تحت نمایندگی  •

سر فصل ها



Protozoa  آمیبیازیس ، باالنتیدیازیس ، نگلریا فاولری مولد مننگو آنسفالیت: پروتوزوئر ها
میکرو ارگانیسم های تک سلولی حیوانی درآمیبی واکانتا موبای آمل مننژیت و ناراحتی تنفسی

.میکرون15-1دامنه

Bacteriaوبا ، حصبه ، اسهال خونی باکتریال ، اسهال به علت اشریشیاکولی ، لپتو سپیروزیس
میـکروو بیماری ناشی از یرسینـیا آنتروکولیتیکا و ناراحتـی گوارشی ناشی از کامپیـلو باکتر ها

میکرون در مناطق گرمسیر امکان رشد و تکثیر بیشتـری5–0.2ارگانیسم تک سلولی در دامنه 
.مبتالیان به آلودگی فوق توسط آب ناسالم بیشتر از یک روز دوام نمی آورند. در آب دارد 

Virusues هپـاتیت نوعA فلـج اطفال ، بیمـاری های ناشـی از ویروس های کوک سـاکی و ،
کرم های انگـلی بیمـاری خارشمیکـرون0.2–0.02اکوو گاستـرو آنتـریت ویروسـی در دامنه 

.شناگران ، آسکاریازیس ، هیدا تیدوز ، دراکون کولوس ، بیماری های روده و مثانه

بیماری های منتقله از آب ناسالم و دالئل بیولوژیک آن



Aهپاتیت نوع 



اسهال 



وبا



حصبه



چرخه انتقال ویروس و باکتری از آب ناسالم به انسان



تکنولوژی تصفیه و شیرین کردن آب
هاشور دریا آب های تهیه آب شرب از روش های انواع 

؛به صرفه کرده است مقـرون درحال حاضر علم انسان دو روش عمده شیرین سازی و قابل شرب کردن آب شور دریا ها را 

معکوسحرارتی و روش اسمز روش •

سپسمنبع حرارتی تبخیر شده ، از یک روش حرارتی آب شور دریا یا آب آلوده پس از عبور از صافی ها و با بهره گیری در 

در ایـن. این آب پس از افزودن مقداری یونهای مناسب میتواند برای شرب استفاده شود. تقطیر آب مقطر به دست میآید با 

تاسیسـاتو حجیم ضروری است و به همین دلیل این نوع آب شیرین کن ها عمدتا در کنار حرارتی ارزان وجود منبع روش 

واحدها، نیروگاه ، پاالیشگاه ، تاسیسات پتروشیمی و یا کارخانجات فوالد بنا میگردند تا از مازاد حرارت تولیدی آن صنعتی 

.نماینداستفاده 

گالساز تکنولوژی سرامیک ، پلیمر و فایبر ده ااستفیا اسمز معکوس که در سالهای اخیر با Reverse Osmosisدر روش •

، سرامیـکی،ریز پلیمری بسیار چشمگیری داشته است ، آب پس از عبور از صافی با فشار به سمت یک صافی پیشرفت های 

شدهو پس از عبور از صافی ضد عفونی میکرون هدایت 0.001استات سلولز ، پلی آمید و پلی فنیل اکسایدبا منافذی کمتر از  

وکشاورزییونهای دیگر میتواند برای شرب به افزودن صحیح بدون نیاز وتنظیمات در صورت استفاده از تکنولوژی مناسب و 

. گیرداستفاده قرار مورد 



: دریا فرآیند اسمز معکوس در تصفیه آب شور •

مجاورترقیق در محلول این فرآیند زمانی رخ می دهد که یک . پدیده ای طبیعی و بسیار مهم در طبیعت است(Osmosis)اسمز 

بعنـوان. مثال طبیعی آن جذب آب توسط ریشه گیاه و جذب آب از خون در بدن انسان می باشد. محلول غلیظ قرار می گیردیک 

تمایلنمک کنیـد ، اگر دو محلول آب نمک که یکی غلیظ تر و دیگری رقیق تر را توسط یک غشاء نیمه تراوا از یکدیگر جدا مثال 

.غلیـظ نفـوذ کندسمت محلول رقیق حرکت کند و آب نیز تمایل دارد از قسمت رقیق به قسمت به که از غشاء عبور کرده و دارد 

باکتری ها ومواد محلول، امالح ، نیمه تراوا یک صافی است که اجازه عبور آب از داخل منافذ خود را می دهد ولی مانع عبور غشاء 

بهای می ماند که اجازه عبور هوا را می دهد ولی اجازه عبور سایر مواد را پنجـره غشاء نیمه تراوا مانند . زا می گرددمواد بیمـاری 

.نمی دهدداخل 



طبیعیفشار زیاد جهت غلبه بر فشار ایجـاد برخالف فرآیند طبیعی اسمز عمل می کند و با (Reverse Osmosis)اسمز معکوس فرآیند 

.تروا و نمک زدایی آن می باشدنیمه باالیی جهت عبور آب از غشاء فشـار نیاز به بنابراین . گردد آب از ممبران ها می اسمزی باعث عبور 

: مشاهده کرداسمز معکوس را توان تفاوت بین فرآیند اسمز و براحتـی می شکل زیر در 



(RO)اسمز معکوس تصفیه آب با روش 

مه نیغشاء اصول تصفیه آب با این روش افزایش فشار در جریان آب خام ورودی جهت غلبه بر فشار اسمزی معمول و عبور آن از •

بسیـار باال امالح با وآب غلیظ (Permeate)به این ترتیب آب خام ورودی به دو جریان آب با امالح بسیار پائین . تراوا می باشد

(Concentrate) گردد تقسیم می.

راوا تـنیمه غشاء  آب خالص از کند، مادامی که فشار وارده به آب خام ورودی به اندازه ای باشد که بر فشار اسمزی معمول غلبه •

دا کرد یا مجددفع جریان غلیظ را می توان . مانده و وارد جریان غلیظ می گرددباقـی در پشت غشاء محـلول عبور کرده و مواد 

95،  شودمی آب شیرین استفاده جریان آب رد شده از غشاء که بعنوان . داد برگشت سیستم آب خام به بعنـوان جهت مصرف 

. درصد امالح خود را با این روش از دست می دهد99تا 



استفـاده. استفاده می شود(Cross Filtration)باید توجه داشت که در فرآیند اسمز معکوس از روش فیلتراسیون متقاطع •

خالـصمتقاطع آب فیلتـراسیون با استفاده از . فیلتراسیون طبیعی باعث گرفتگی غشاء یا عبور مواد جامد از غشاء می گردداز 

آب غلیظجریان عبـور از گرفتگی غشاء ممانعت جهت . می کنندحرکت از طرف دیگری غشاء محلول و مواد غشاء یک طرف از 

.بودبسیار موثر خواهد (Turbulent Flow)روی غشاء با جریان آشفته از 

باشد ،ppm 500آب خام باالتر از  TDSسیستم اسمز معکوس نیاز به مواد شیمیایی مصرفی روزانه نداشته و در مواردی که •

آب خام TDSهر چقدر . میزان فشار مورد نیاز بستگی به درصد مواد جامد محلول در آب دارد. بهترین روش امالح زدایی است

قبل از آنکه آب خام وارد سیستم. ورودی بیشتر باشد، میزان فشارمورد نیاز نیز بیشتر خواهد بودتا بر فشار اسمزی غلبه گردد

فیلتراسیون ، سختی گیری و)شود یک سری عملیات مقدماتی به نام پیش تصفیه بر حسب آنالیز آب روی آن صورت می گیرد 

(.جذب سطحی 



.می گردد(PP)پروپیـلن از جنس پلی پیچیـده وارد یک محفظه شامل المان هایی از نخ فشرده در هم تصفیه آب خروجی از واحد پیش 

منظورسپس به . آب را حذف می نماید تا از ایجاد آسیب به ممبرانها جلوگیری به عمل آیدموجود در میکرون 5واحد ذرات بزرگتر از این 

ازباال وارد محفظه هایی فشـار آب با . می گردد(High Pressure Pump)فشار الزم، آب وارد یک پمپ فشار قوی یا پمپ طبقاتی تامین 

دوجریانخروجی این واحد شامل .است، می گرددSpiral Woundاز نوع آمیدو پلی ازجنس که حاوی ممبرانهایی  FRPویااستیل جنس 

آب شیرین کنهای دستـگاه .  گرددترتیب آب بدون امالح مورد نظر تامین می بدین .و جریان رقیق با امالح بسیار پائین می باشدغلیظ 

: مترمکعب در روز می باشد2000تا 5سه دسته تقسیم می شوند که ظرفیت آب خام ورودی آنها بین صنعتی به 

Brakish)تصفیه آب چاه 1. Well Water)  که قادر به تصفیه آب خام ورودی باTDS 4000تا ppmرا می باشد.

Brakish)تصفیه آب شور سطحی 2. Surface Water) آب خام ورودی با که قادر به تصفیهTDS  12000تا ppmمی باشد.

.می باشدppm 45000تا  TDSکه قادر به تصفیه آب خام ورودی با (Sea Water)تصفیه آب دریا 3.





تصفيه چندگانه•
وگزینه اتوماتیک . کندمیکرون تصفیه می 20را حدودا تا ( تیرگی)تصفیه چندگانه شن و رسوب سیستم 

نگهداریاز مخزن فایبر گالس و کامپوزیت با کیفیت باالی ضد خوردگی برای . موجود استbackwashدستی 

.استفاده می شودمحتویات 

فیلتر کربن فعال•
مقابلدر TFCای ـغشاز آب ورودی استفاده می شود که از ر ـکلفیلتر کربن فعال برای جدا کردن سیستم 

از. موجود استنیز هر دو گزینه اتوماتیک و دستی ورد ـمدر این . می کندافظت ـمحشیمیایی با کلر واکنش 

.فایبر گالس و کامپوزیت با کیفیت باالی ضد خوردگی برای نگهداری محتویات استفاده می شودمخزن 

سیستم پیش تصفیه•
.را کاهش می دهدROم ـسیستجامد معلق در جریان آب ورودی به مواد رسوب تصفیه میکرونی 5کارتریج 



سیستم افزودن متابی سولفید سدیم•
.استفاده می شودROظور کنترل عناصر مختلف در آب ورودی دستگاه ـم تزریق دقیق به منـاز یک سیست

م افزودنـسیست. پمپ دقیق اجازه کنترل عملکردهای مختلف را می دهد،از جمله طول حرکت و درصد ترکیب

.متابی سولفید سدیم کلرین را خنثی می کند که در ابتدا برای کاهش باکتری در آب ورودی استفاده شده است

.باقیمانده به عنوان یک زیست کش عالی عمل می کندکه باعث جلوگیری اززیست رسوب روی غشاها می گردد

سیستم افزودن اسید•
پمپ. استفاده می شودROیک سیستم تزریق دقیق به منظور کنترل عناصر مختلف در آب ورودی دستگاه از 

موادافزودن م ـسیست. جمله طول حرکت و درصد ترکیباز ،اجازه کنترل عملکردهای مختلف را می دهددقیق 

.از پوسته شدن غشا جلوگیری می کندشیمیایی 



(آنتی اسکاالنت) سیستم ضد جرم •
دقیق اجازهپمپ. استفاده می شودROاز یک سیستم تزریق دقیق به منظور کنترل عناصر مختلف در آب ورودی دستگاه 

گیـگرفتاز جرم مانع االنتـاسکسیستم آنتی . عملکردهای مختلف را می دهد،از جمله طول حرکت و درصد ترکیبکنترل 

.می شودغشا 

سیستم افزودن قلیا•
(پسا فراورش)

ازهـاجپمپ دقیق . استفاده می شودROاز یک سیستم تزریق دقیق به منظور کنترل عناصر مختلف در آب ورودی دستگاه 

.دـکنآب را تنظیم می phسیستم افزودن قلیا . کنترل عملکردهای مختلف را می دهد،از جمله طول حرکت و درصد ترکیب



سیستم افزودن کلرین•
(پسا فراورش)

اجازهپمپ دقیق . استفاده می شودROاز یک سیستم تزریق دقیق به منظور کنترل عناصر مختلف در آب ورودی دستگاه 

راشده د ـتولیافزودن کلرین آب م ـسیست. جمله طول حرکت و درصد ترکیباز ،را می دهدلف ـمختعملکردهای کنترل 

.می کنداسترلیزه 

UVسیستم استرلیزه کردن 

(پسا فراورش) 

.درون باکتری استرلیزه می شودDNAآب تولید شده توسط جایگزینی 

سیستم ازن
(پسا فراورش)

.با سوزاندن غشای خارجی باکتریها آب تولید شده را استرلیزه می کند



متر مکعب در روز1000–30با ظرفیت های Aqua-Lifeدستگاه های آب شیرین کن  ازآب شور دریا محصول شرکت 

متر مکعب در روز150نمونه  متر مکعب در روز300نمونه  متر مکعب در روز600نمونه  متر مکعب در روز1000نمونه 



متر مکعب در روز30نمونه کانتینری 

متر مکعب در روز1000–30با ظرفیت های  Aqua-Lifeمحصول شرکت دستگاه های آب شیرین کن آب شور دریا 

متر مکعب در روز120نمونه کانتینری 



متر مکعب در روز500نمونه کانتینری 

متر مکعب در روز1000–30با ظرفیت های  Aqua-Lifeشرکت محصول کانتینری دستگاه های آب شیرین کن آب شور دریا 

متر مکعب در روز1000نمونه کانتینری 



CONTAINERIZED DESALINATION PLANTS
متعلقات یک پالنت آب شیرین کن کانتینری



CONTAINERIZED DESALINATION PLANTS
متعلقات یک پالنت آب شیرین کن کانتینری



بهره مندی از انرژی خورشیـدی
به منظور کاهش هزینه انرژی در
طرح های تحـقیقاتـی  شـرکت



Company

Permeate production 

capacity,

m3/day

Price,

$

Electric energy 

consumption,

kW h/m3

Price for   

1 m3 of fresh 

water, $

The good water 

company

27 96640 13.33 3.52

Aquapura 26.5 81428 9.06 2.79

Aqua-life 30 تماس با آرینا 3.2 0.62

Company

Permeate production 

capacity,

m3/day

Price,

$

Electric energy 

consumption,

kW h/m3

Cost of 

1 m3 of 

water, $

The good water 

company

163 323000 11.04 2.30

Aquapura 151 226980 8.74 1.78

Aqua-life 150 تماس با آرینا 3.2 0.64

production capacity until 30m3/day

Desalination plants with capacity of 100-200 m3/day

مقایسه مدل ها از لحاظ ظرفیت تولید ، مصرف انرژی و نرخ تولید 



Desalination plants with capacity of 400-1000 m3/day

Desalination plants with the capacity of 1000-1300 m3/day

Company

Permeate 

production capacity,

m3/day

Price,

$

Electric energy 

consumption,

kW h/m3

Cost of 

1 m3 of 

water, $

The good water 

company

463 591440 6.48 1.42

Aquapura 454 419380 5.02 1.09

Aqua-life 400 تماس با آرینا 3.2 0.51

Company

Permeate 

production capacity,

m3/day

Price,

$

Electric energy 

consumption,

kW h/m3

Cost of 

1 m3 of 

water, $

Aquapura 1287 953738 5.59 1.00

Aqua-life 1200 تماس با آرینا 3.2 0.51

مقایسه مدل ها از لحاظ ظرفیت تولید مصرف انرژی و نرخ تولید 



Desalination plants with capacity of 1400 - 1700 m3/day

Company Permeate 

production 

capacity,

m3/day

Price,

$

Electric energy 

consumption,

kW h/m3

Cost of 

1 m3 

of water, 

$

GE Water 

technologies

1624 686565 3.2 0.57

Aqua-life 1600 تماس با آرینا 3.2 0.51

مقایسه مدل ها از لحاظ ظرفیت تولید مصرف انرژی و نرخ تولید 



Distributor in IRAN

نماینده انحصاری فروش شرکت                           در ایران


