
پمپ های دستی تصفیه آب شور دریا
قابل حمل توسط تکاوران و تفنگداران مورد استفاده

در ارتش های چین ، روسیه و اوکراین و آمریکا



PRODUCT CHARACTERISTICS
Technology: Reverse osmosis
Salt Rejection: 98.4% on average (96% minimum at 35‘000 ppm
TDS). The desalination degree depends on factors
such as water temperature and salinity
Temperature: Operation: 2°C to 45°C / 36°F to 113°F
Storage: - 4°C to 35°C / 22°F to 95°F
Short term: - 20°C to 40°C / -4°F to 104°F
Flow: 0.89 l/h +/- 15%
Weight: 1.13 kg
Dimensions: 12.7 x 20.3 x 6.4 cm
Guarantee: 1 year
Material: Stainless steel, plastics. Membrane approved by
the US FDA (Food and Drug Administration)

تصفیه آب های شور دریا

Aquapure: کد محصول PSW089



:مشخصات فنی
اسمز معکوس: تکنولوژی 

در% 96، به طور میانگین حداقل % 98.4: حذف نمک 
35000ppmآب هایی با سختی 

درجه سانتیگراد45درجه تا 2: درجه حرارت عملیاتی 
لیتر در ساعت0.899خروجی آب سالم 
پمپ در دقیقه40: تعداد پمپاژ بهینه

نفر 6–1مناسب برای 
کیلوگرم1.13: وزن

سانتی متر6.4* 20.3* 12.7: ابعاد 
سال1گارانتی 

استنلیس استیل و پالستیک فشرده: جنس 
ممبران مورد تائید سازمان غذا و دارو آمریکا



PRODUCT CHARACTERISTICS
Technology: Reverse osmosis
Salt Rejection: 98.4% on average (96% minimum. The
desalination degree depends on factors such as
water temperature and salinity
Flow: 4.5 l/h +/- 15%
Weight: 3.2 kg
Dimensions: 14 x 55.9 x 8.9 cm
Guarantee: 1 year
Material: Stainless steel, plastics. Membrane approved by
the US FDA (Food and Drug Administration)

تصفیه آب های شور دریا

Aquapure: کد محصول PSW45



:مشخصات فنی
اسمز معکوس: تکنولوژی 

در% 96، به طور میانگین حداقل % 98.4: حذف نمک 
35000ppmآب هایی با سختی 

درجه سانتیگراد45درجه تا 2: درجه حرارت عملیاتی 
لیتر در ساعت4.5خروجی آب سالم 
پمپ در دقیقه30: تعداد پمپاژ بهینه 

نفر 20مناسب برای 
کیلوگرم3.2: وزن

سانتی متر8.9* 55.9* 14: ابعاد 
سال1گارانتی 

استنلیس استیل و پالستیک فشرده: جنس 
ممبران مورد تائید سازمان غذا و دارو آمریکا




