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 درباره هایپر صنــعت فـامـــکو

هایپــر صنعــت فـامـــــکو  قریــب بــه دو دهــه گذشــته، در قالــب ســهامی خــاص و بــا ســرمایه بخــش خصوصــی فعالیــت خــود را 
در زمینــه فــروش تجهیــزات صنعتــی  آغــاز نمــود .

در ادامــه بــه  لحــاظ  دارا بــودن دانــش فنــی  و اخــذ  تجــارب متعــدد و عالقــه منــدی ســرمایه گــذاران، بــه زمــره مشــاوران، طراحان 
و تامیــن کننــدگان برتریــن برندهــای  تجهیــزات صنعتــی  پیوســت و بــه یکــی از  بزرگتریــن و مطــرح تریــن شــرکت هــای ایرانــی در  
ایــن صنــف مبــدل گشــت کــه  همــواره بهتریــن محصــوالت از  بــه نــام تریــن برندهــای  داخلــی و خارجــی  را مطابــق بــا نیــاز مصــرف 

در ایــران انتخــاب  و ارائــه مــی نمایــد .
شــهرت و اعتبــار ایــن گــروه از همــان ســالهای نخســت فعالیــت بــه علــت تاکیــد بــر  کیفیــت در انجــام امــور  و  احتــرام بــه خواســته 
هــای مشــتریان و جلــب رضایــت آنــان رو بــه تزایــد بــوده و در حــال حاضــر از ایــن حیــث از جایــگاه رفیعــی بــر خــوردار می باشــد کــه 

ســوابق ایــن ســالها و مشــتریان بیشــمار آن، حاکــی از موفقیتهــای متعــدد در زمینــه هــای مختلــف اســت .
ــا زمینــه تخصصــی و ارائــه خدمــات پــس از فــروش بــه مشــتریان، مکمــل  ــوژی مرتبــط ب از ایــن رو بــه مراتــب، گســترش تکنول
فعالیــت هــای اصلــی ایــن گــروه قــرار گرفــت و همــواره تحقیــق و پژوهــش  در زمینــه  فعالیــت هــای اجرایــی، تســلط کامــل بــه 
اطالعــات بــه روز فنــی و مهندســی جهــت ارائــه ارزشــمند تریــن محصــوالت و خدمــات بــه مشــتریان را بــر خــود واجــب دانســت  
تــا نیــل بــه نتایــج مطلــوب  و موفقیــت در دراز مــدت از طریــق جلــب رضایــت مشــتری و تامیــن منافــع ذینفعــان محقــق گــردد.
اکنــون ایــن گــروه بــا تکیــه بــر توانایــی کارشناســان متعهــد، متخصــص و بــا تجربــه در قالــب 21 بخــش تخصصــی و مجزا که متشــکل 
از واحدهــای پمــپ، گیربکــس، الکتروموتــور، هیدرولیــک، پنوماتیــک، ابــزار دقیــق، پایپینــگ، بــرق صنعتــی، ژنراتــور،  اتوماســیون 
صنعتــی، تصویــه آب خانگــی، کمپرســور هــوا، کمپرســور تبریــد، تجهیــزات سرمایشــی و گرمایشــی، ســاید چنــل، ســیم و کابــل، 
تهویــه متبــوع، ابــزار آالت، مــواد شــیمیایی، تجهیــزات و ماشــین آالت کشــاورزی و  ماشــین آالت ســاختمانی می باشــد، در زمینــه 
مشــاوره، طراحــی و تامیــن، اســمبلینگ قطعــات نیمــه کامــل ) SKD (، مونتــاژ قطعــات کامــال منفصــل )CKD( و ســاخت تجهیــزات 

صنعتــی خدمــات کــم نظیــری را ارایــه مــی نمایــد .
همچنیــن ایــن مجموعــه بــرای ارائــه خدمــات کــم نظیــر خــود اقــدام بــه تجهیــز ســالنی بــه مســاحت 1000 متــر بــه عنــوان 
ــی کاالهــای خــود را مشــاهده و از  ــه راحت ــران و تامیــن کننــدگان ب ــا مدی نمایشــگاه دائمــی تخصصــی صنعــت نمــوده اســت ت

نظــرات کارشناســان بهــره منــد گردنــد.
امیــد بــه آنکــه تخصــص، تعهــد و اهتمــام بــه انجــام وظایــف اعضــا ایــن مجموعــه، قــدم کوچکــی در جهــت رشــد و شــکوفایی 

بیــش از پیــش میهــن عزیزمــان باشــد . 
هایپر صنــعت فـامـــکو با استفاده از نیروهای متخصص و با سابقه در زمینه های طراحی، واردات، فروش، تعمیرات و خدمات 
پس از فروش انواع الکتروپمپ های صنعتی و با داشتن چندین نمایندگی رسمی و عاملیت فروش برندهای اروپایی مورد 
اســتفاده در صنایــع آب و فاضالب،نفــت و گاز و پتروشــیمی، دارویــی، غذایی و ســایر کارخانجات صنعتــی در داخل و خارج از 
کشــور با رعایت اصول فنی و کیفی در جهت ارتقاء سطـــح آنها تالش می نمـــاید ودر راســتای ارتقاء روز افزون کیفیت خدمات ، 
افزایش رضایتمندی مشتریان ، حفظ  و ارتقاء سالمت و ایمنی پرسنل سازمان مصمم  می باشد که سیستم مدیریت کیفیت منطبق 
بــا اســتاندارد ISO9001: 2008 ، ISO14001: 2004  و سیســتم مدیریــت ایمنــی و بهداشــت شــغلی مطابــق بــا الزامــات 

OHSAS 18001: 2007  را جهت بهبود مستمر در تمامی سطوح  سازمان سرلوحه عملکرد خود قرار دهد .
 خدمات قابل ارائه این شرکت به شرح ذیل است:

واردات و فروش انواع الکتروپمپ های صنعتی و خانگی.
طراحی ، ســاخت ، تعمیر و نگهداری ، بهینه ســازی و افزایش راندمان خطوط انواع تجهیزات صنعتی مورد اســتفاده در صنایع 

سیمان ، فوالد ، خودرو سازی، پتروشیمی و سایر صنایع.
مشــاوره و بازدیــد از خطــوط صنایــع مختلــف با اســتفاده از کارگروه هــای تخصصی همانند کارگروه ســیمان ، فوالد ، کاشــی و 

سرامیك ، آب و فاضالب ، صنایع دارویی، کشاورزی و دیگر سازمان ها.  
هایپر صنــعت فـامـــکو خط مشی خود را بر اساس محورهای زیر استوار ساخته و خود را متعهد به اجرای اثر بخش آن می داند:

تــالش بــرای افزایش رضایت مندی مشــتری ،ارتقاء کیفیت و بهبود مســتمر مدیریت یکپارچه از طریق شناســایی،اجراء کنترل 
فرآیندها و تعیین اهداف سازمانی.

اجرای پروژه ها در چارچوب برنامه زمانبندی و سطح کیفی مورد انتظار .
آموزش مستمر و مداوم به منظور رشد مهارت های کارکنان و بهبود مستمر فرآیند ها و سیستم مدیریت یکپارچه با بهره گیری 

از استعدادها و خالقیت کارکنان. 
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 مـــــــقــــــدمــــــــــــه

آب بعد از هوا مهمترین ماده مورد نیاز تمامی موجودات زنده اعم از انسان ها، گیاهان و جانوران می باشد. بیش 
از 70 درصد کره زمین را آب فراگرفته است، اما بیشتر این آب ها شامل آب اقیانوس ها ودریاها می باشد که غیر 
قابل شرب و دارای نمک است و تنها 1 درصد از آب های موجود آب شیرین می باشد. آب شیرین طی فرآیندهای 
ذخیره سازی، تصفیه و انتقال از طریق شبکه لوله کشی جهت مصارف آشامیدنی، پخت و پز و نظافت در اختیار ما 
قرار می گیرد. با توجه به فرآیند پر هزینه تصفیه آب و استفاده نادرست اکثر افراد از آب آشامیدنی برای آبیاری، 
شستشوی خودرو و ... کمتر کشوری پیدا می شود که آب قابل شرب را براحتی در اختیار ما قرار دهد. با توجه به 
الینده های احتمالی  لودگی و آ اهمیت باالی آب بهداشتی در سالمت انسان و مخصوصا کودکان، به منظور حذف آ

موجود در آب، از دستگاه های تصفیه آب استفاده می شود. 
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AQUA QUICK 03 مدل         
AQUA دستگاه تصفیه آب خانگی

این دستگاه شامل سه مرحله فیلتراسیون است که قادر به به حذف ذرات محلول در آب با دقت 1 میکرون می باشد.

کاربردها

• مناسب برای تصفیه آب شبکه شهری،رودخانه ها و چاه ها	

• تامین آب آشامیدنی بهداشتی در منازل و ادارات کوچک	

         

ویژگی های خاص

• 	NSF دارای استاندارد

• نصب آسان و سریع 	

• تعویض سریع و راحت فیلتر ها بدون نیاز به ابزار	

• دارای پک کامل نصب و نگه داری )براکت های دیواری– شیر سینکی– لوله های پلی اتیلن– سه راهی(	

• قابلیت نصب زیر سینک آشپزخانه	

• بدون نیاز به مصرف برق	

مشخصات فنی

• فیلتر مرحله اول: پلی پروپلین با دقت 1 میکرون 	

• فیلتر مرحله دوم: کربن اکتیو 	

• فیلتر مرحله سوم:کربن اکتیو	

• این دستگاه همراه با شیر استیل اهرمی ارائه می شود.	

ساخت ایتالیا
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AQUA SELECT مدل         

AQUA ست کامل فیلتر تصفیه شیر آب

دستگاه AQUA SELECT  با قابلیت نصب آسان روی شیر آب مصرفی در دو نوع فیلتر کربنی و سرامیکی عرضه می گردد.

کاربردها

• تامین آب آشامیدنی	

• مصارف پخت و پز	

ویژگی های خاص

• 	NSF دارای استاندارد

• نصب آسان	

• تنظیم شیر تصفیه متناسب با مصرف تا 900 لیتر در روز	

• نصب مستقیم بر روی شیر آب مصرفی	

مشخصات فنی

• تعداد مراحل تصفیه: 1 مرحله	

• نوع فیلتر مورد استفاده : 	

کربنی با میزان آبدهی 1.5 لیتر بر دقیقه	 

سرامیکی با میزان آبدهی 0.8 لیتر بر دقیقه	 

• بدنه: از جنس پالستیک ABS کامال بهداشتی با مقاومت ضربه ای و 	
حرارتی باال

• 	 SAN هوزینگ فیلتر: از جنس پالستیک شفاف

• فشار کاری: حداکثر تا 5 بار	

• حداکثر فشار: حداکثر تا 20 بار	

• محدودۀ دمای آب:  0 تا 50 درجه سانتی گراد	

ساخت ایتالیا
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AQUA TOP مدل          
AQUA دستگاه تصفیه آب خانگی

 FRN با قابلیت نصب آسان بر روی انواع شیر های آب در سه نوع فیلتر کربنی ، سرامیکی و AQUA TOP دستگاه تصفیه آب خانگی
موجود می باشد. 

کاربردها

• تامین آب آشامیدنی	

• مصارف پخت و پز	

ویژگی های خاص

• 	NSF دارای استاندارد

• نصب آسان روی انواع شیرهای برداشت آب مصرفی با قابلیت استفاده مستقیم از آب شبکه شهری	

• از هر فیلتر تا 10.000 بطری آب تصفیه شده می توان استخراج نمود.	

• حذف مواد جامد و رسوبات محلول در آب تا 1 میکرون	

مشخصات فنی 

• تعداد مراحل تصفیه: 1 مرحله	

• نوع فیلتر مورد استفاده : 	

فیلتر 1: کربنی  با میزان آبدهی 4 لیتر بر دقیقه	 

فیلتر 2: سرامیکی با میزان آبدهی 4 لیتر بر 	 
دقیقه

فیلتر FRN :3 با دقت 1 میکرون	 

• بدنه: از جنس پلی پروپیلن	

• فشار کاری: حداکثر تا 8 بار 	

• فشار قابل تحمل: حداکثر تا 32 بار	

• محدودۀ دمای آب: 0 تا 50 درجه سانتی گراد	

ساخت ایتالیا
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ARO Direct OS مدل              

AQUA دستگاه تصفیه آب خانگی

این دستگاه دارای پنج مرحله فیلتراسیون با استفاده ازفرآیند اسمز معکوس یا RO می باشد.

کاربردها

• تامین آب آشامیدنی	

• مصارف پخت و پز	

ویژگی های خاص
• 	NSF دارای استاندارد
• بدون نیاز به مخزن	
• دارای شاسی فشاری جهت خروج آب	
• نصب بسیار آسان و سریع	
• تعویض ساده و آسان فیلتر ها	
• دارای سوکت ورودی آب	
• طراهی هوشمندانه	
• دارای قابلیت نصب بر روی سینک	
• فشار باالی جریان آب	

مشخصات فنی

• فیلتر اول: پلی پروپیلن با دقت 10 میکرون	
• فیلتر دوم: کربن اکتیو	
• فیلتر سوم: پلی پروپلین با دقت 1 میکرون	
• فیلتر چهارم: فیلتر ممبران با توان تصفیه 100 گالن در روز	
• فیلتر پنجم : پست کربن خطی	
• فشار کاری 0.5 تا 3 بار 	
• دارای مانومتر جهت کنترل فشار	
• ابعاد: W * D* H(  580* 230 * 420(  میلی متر	
• محدوده آبدهی: )0.5 لیتر در دقیقه (	
• لوله از جنس پلی اتیلن 4*6	
• همراه با  پمپ مخصوص	
• شیر توپی پالستیکی 3/8 	

ساخت ایتالیا
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ARO Triplex مدل         
AQUA دستگاه تصفیه آب خانگی

RO می باشد. تمامی قطعات این دستگاه از  ازفرآیند اسمز معکوس یا  با استفاده  این دستگاه دارای پنج مرحله فیلتراسیون 
مواد درجه یک و بهداشتی ساخته شده اند و قطعات مورد تست ترکیدگی قرار گرفته و دارای تاییدیه می باشند .

کاربردها

• تامین آب آشامیدنی	

• مصارف پخت و پز	

ویژگی های خاص

• 	NSF دارای استاندارد

• دارای قابلیت نصب زیر سینک ظرف شویی	

• دارای پک اختصاصی نصب و نگه داری	

• تعویض آسان وسریع فیلتر ها	

• دارای کتابچه ی راهنمای دستور العمل	

مشخصات فنی

• فیلتر اول: پلی پروپلین  با دقت 5 میکرون 	

• فیلتر دوم: کربن بالک    	

• فیلتر سوم: پلی پروپلین با دقت 1 میکرون 	

• فیلتر چهارم: فیلتر ممبران با توان تصفیه 50 گالن در روز	

• فیلتر پنجم: پست کربن خطی	

• دارای شیر چهارطرفه	

• دارای مخزن ذخیره آب 12 لیتری می باشد	

• شیر مخزن پالستیکی  1/4 اینچ	

• فشار کاری: 0.5 تا 3 بار 	

• دارای شیر اهرمی استیل	

• لوله ها از جنس پلی اتیلن می باشد 	

ساخت ایتالیا
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ARO Triplex Plus مدل           
AQUA دستگاه تصفیه آب خانگی

این دستگاه دارای پنج مرحله فیلتراسیون با استفاده ازفرآیند اسمز معکوس یا RO می باشد. تمامی قطعات این دستگاه از 
مواد درجه یک و بهداشتی ساخته شده اند و قطعات مورد تست ترکیدگی قرار گرفته و دارای تاییدیه می باشد. 

کاربردها

• تامین آب آشامیدنی	

• مصارف پخت و پز	

ویژگی های خاص

• 	NSF دارای استاندارد

• دارای قابلیت نصب زیر سینک ظرف شویی	

• دارای پک اختصاصی نصب و نگه داری	

• دارای کتابچه ی راهنمای دستور العمل	

• تعویض آسان وسریع فیلتر ها	

مشخصات فنی

• فیلتراول: پلی پروپلین با دقت 5 میکرون 	

• فیلتردوم: کربن بالک	

• فیلترسوم: پلی پروپلین با دقت 1 میکرون	

• فیلترچهارم: ممبران با توان تصفیه 50 گالن در روز	

• فیلترپنجم: پست کربن خطی 	

• دستگاه دارای پمپ مخصوص می باشد	

• دارای شیرچهارطرفه 	

• دارای مخزن ذخیره آب 12 لیتری 	

• شیر مخرن پالستیکی 1/4	

• فشارکاری:  0.5 تا 3 بار 	

• دارای شیر اهرمی استیل	

• لوله ها از جنس پلی اتیلن می باشد 	

ساخت ایتالیا
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PITCHER )water filter jug( مدل          
AQUA پارچ  تصفیه آب پیچر

با این دستگاه لذت نوشیدن آبی سالم و خالص را تجربه کنید، شما می توانید از این دستگاه برای آماده کردن انواع نوشیدنی های 
گرم و سرد استفاده کنید، همچنین این دستگاه برای شستشو، مسواک زدن ، تهیه غذا، آبیاری گل ها و ... قابل استفاده است.

 

کاربردها

• تامین آب آشامیدنی	

• مصارف پخت و پز	

 

ویژگی های خاص

• 	NSF دارای استاندارد

• تعویض آسان وسریع فیلتر ها	

• دستگیره ضد لغزش	

• درب آب بند جهت جلوگیری از ریزش آب	

• طراحی مرکز ثقل مناسب جهت تعادل پارچ	

• ساخت ایتالیا	

مشخصات فنی

• تعداد مراحل: 1 مرحله	

• جنس فیلتر: کربنی	

• ابعاد:w*d*h( 230 * 160 * 260( میلی متر	

• فیلتر قابل تعویض	
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AQUAPRO - 6 STAGE مدل         
AQUAPRO دستگاه تصفیه آب خانگی

این دستگاه دارای 6 مرحله فیلتراسیون با استفاده ازفرآیند اسمز معکوس یا RO می باشد.

کاربردها

• مناسب برای تصفیه آب شبکه شهری،رودخانه ها و چاه ها	

• تامین آب آشامیدنی بهداشتی در منازل و ادارات کوچک	

ویژگی های خاص

• 	FDA – NSF – CE – WATER QUALITY دارای استاندارد های

• دارای فشار سنج عقربه ای	

•  دارای شاسی و پایه مستحکم فلزی	

• دارای پمپ مخصوص تامین فشار بدون لرزش و صدا	

• ساخت تایوان	

مشخصات فنی

• فیلتر اول: پلی پروپیلن با دقت5  میکرون 	

• فیلتر دوم: کربن اکتیو 	

• فیلتر سوم: کربن بالک	

• فیلتر چهارم: فیلتر ممبران با توان تصفیه 50 گالن در روز	

• فیلتر پنجم: پست کربن خطی	

• فیلتر ششم: مینرال	

• مخزن پالستیکی با حجم 3.5 گالن	

• دارای شیر برداشت اهرمی  استیل	
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LSRO-101BW50 مدل                
LAN SHAN دستگاه تصفیه آب خانگی

این دستگاه دارای پنج مرحله فیلتراسیون با استفاده ازفرآیند اسمز معکوس یا RO می باشد.

کاربردها

• مناسب برای تصفیه آب شبکه شهری،رودخانه ها و چاه ها	

• تامین آب آشامیدنی بهداشتی در منازل و ادارات کوچک	

مشخصات فنی

• فیلتر اول: پلی پروپیلن با دقت 5 میکرون	

• فیلتر دوم: کربن اکتیو	

• فیلتر سوم: کربن بالک 	

• فیلتر چهارم: فیلتر ممبران )FILMTEK آمریکا( با توان تصفیه 50 گالن در روز	

• فیلتر پنجم: پست کربن خطی	

• 	 24V , 1.2 A دارای پمپ مخصوص

• مخزن 3.2 گالن پالستیکی	

• دارای شیر پیچی استیل	

    

ویژگی های خاص

• 	NSF - CE دارای استاندارد های

• پمپ کامال بی صدا	

• تعویض آسان وسریع فیلتر ها	

• دارای سنسور فشار باال و فشار پائین	

ساخت تایوان
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LSRO-101BW50/6   مدل          
LAN SHAN دستگاه تصفیه آب خانگی

این دستگاه دارای شش مرحله فیلتراسیون با استفاده ازفرآیند اسمز معکوس یا RO می باشد.

کاربردها

• مناسب برای تصفیه آب شبکه شهری،رودخانه ها و چاه ها	

• تامین آب آشامیدنی بهداشتی در منازل و ادارات کوچک	

مشخصات فنی

• فیلتر اول: پلی پروپیلن با دقت 5 میکرون	

• فیلتر دوم: کربن اکتیو	

• فیلتر سوم: کربن بالک 	

• فیلتر چهارم: فیلتر ممبران )FILMTEK آمریکا( با توان تصفیه 50 گالن در روز	

• فیلتر پنجم: پست کربن خطی	

• فیلتر ششم: مینرال	

• 	 24V , 1.2 A دارای پمپ مخصوص

• مخزن 3.2 گالن پالستیکی	

• دارای شیر پیچی استیل	

ویژگی های خاص

• 	NSF - CE دارای استاندارد های

• پمپ کامال بی صدا	

• تعویض آسان وسریع فیلتر ها	

• دارای سنسور فشار باال و فشار پائین	

• افزودن مواد معدنی مورد نیاز بدن در مرحله ششم	

ساخت تایوان
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LSRO-101BW100  مدل          
LAN SHAN دستگاه تصفیه آب خانگی

این دستگاه دارای شش مرحله فیلتراسیون با استفاده ازفرآیند اسمز معکوس یا RO می باشد.

کاربردها

• مناسب برای تصفیه آب شبکه شهری، رودخانه ها و چاه ها	

• تامین آب آشامیدنی بهداشتی در منازل و ادارات	

• مناسب برای امکان عمومی، رستوران ها، فروشگاهها و ...	

مشخصات فنی

• فیلتر اول: پلی پروپیلن با دقت 5 میکرون	

• فیلتر دوم: کربن اکتیو	

• فیلتر سوم: کربن بالک 	

• فیلتر چهارم: فیلتر ممبران )FILMTEK آمریکا( با توان تصفیه 100 گالن در روز	

• فیلتر پنجم: پست کربن خطی	

• 	 24V , 1.2 A دارای پمپ مخصوص

• مخزن 3.2 گالن پالستیکی	

• دارای شیر پیچی استیل	

ویژگی های خاص

• 	NSF - CE دارای استاندارد های

• پمپ کامال بی صدا	

• تعویض آسان وسریع فیلتر ها	

• دارای سنسور فشار باال و فشار پائین	

• افزودن مواد معدنی مورد نیاز بدن در مرحله ششم	

ساخت تایوان
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ویژگی های خاص

• 	NSF - CE دارای استاندارد های

• پمپ کامال بی صدا	

• تعویض آسان وسریع فیلتر ها	

• دارای سنسور فشار باال و فشار پائین	

• افزودن مواد معدنی مورد نیاز بدن در مرحله ششم	

LSRO-103BW50  مدل          
LAN SHAN دستگاه تصفیه آب خانگی

این دستگاه دارای پنج مرحله فیلتراسیون با استفاده ازفرآیند اسمز معکوس یا RO می باشد. استفاده از میکرو کامپیوتر در این دستگاه 
قابلیت نظارت بر میزان TDS آب و میزان جریان آب عبوری همچنین اعالم زمان تعویض فیلتر ها را فراهم می کند.

کاربردها

• مناسب برای تصفیه آب شبکه شهری، رودخانه ها و چاه ها	
• تامین آب آشامیدنی بهداشتی در منازل و ادارات	

مشخصات فنی

• فیلتر اول: پلی پروپیلن با دقت 5 میکرون	
• فیلتر دوم: کربن اکتیو	
• فیلتر سوم: کربن بالک 	
• فیلتر چهارم: فیلتر ممبران )FILMTEK آمریکا( با توان تصفیه 50 گالن در روز	
• فیلتر پنجم: پست کربن خطی	
• دارای میکروکامپیوتر	
• 	 24V , 1.2 A دارای پمپ مخصوص
• مخزن پالستیکی 3.2 گالن 	
• دارای شیر پیچی استیل	
• دارای شیر برقی         	

ویژگی های خاص

• 	NSF - CE دارای استاندارد های
• دارای پمپ مخصوص	
• مناسب برای تصفیه آب شبکه شهری، رودخانه و چاه ها	
• دارای سنسور فشار باال و فشار پائین	
• تعویض آسان وسریع فیلتر ها	
• تنظیم TDS  توسط میکروکامپیوتر	 دارای میکروکامپیوتر با قابلیت:	

ساخت تایوان

همراه با جریان سنج جهت کنترل 	 

اعالم زمان تعویض فیلترها به صورت خودکار	 فرآیند تصفیه دستگاه	 
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LSRO-301A  مدل          
LAN SHAN دستگاه تصفیه آب خانگی

این دستگاه دارای سه مرحله فیلتراسیون با استفاده ازفرآیند اسمز معکوس یا RO می باشد. استفاده از میکرو کامپیوتر در این دستگاه 
قابلیت نظارت بر میزان TDS آب و میزان جریان آب عبوری همچنین اعالم زمان تعویض فیلتر ها را فراهم می کند.

کاربردها

• مناسب برای تصفیه آب شبکه شهری، رودخانه ها و چاه ها	

• تامین آب آشامیدنی بهداشتی در منازل و ادارات	

مشخصات فنی

• فیلتر اول: پلی پروپیلن با دقت 5 میکرون	

• فیلتر دوم: کربن بالک 	

• فیلتر سوم: فیلتر ممبران با توان تصفیه 50 گالن در روز	

• همراه با صفحه لمسی 	

• ابعاد: 15* 41 *39 سانتی متر	

• دارای میکروکامپیوتر داخلی	

• مخزن 3 لیتری	

ویژگی های خاص

• 	NSF - CE دارای استاندارد های

• دارای صفحه لمسی	

• دکمه برجسته جهت کنترل میزان آب تولیدی	

• دارای پمپ مخصوص	

• همراه با سنسور تنظیم کننده فشار	

• تعویض آسان وسریع فیلتر ممبران	

• لومینیوم می باشد. 	 محفظه دستگاه از جنس آ

• مناسب برای تصفیه آب شبکه شهری، رودخانه و چاه ها	

• دارای میکروکامپیوتر با قابلیت:	

تشخیص خودکار زمان و اطالع رسانی برای تعویض فیلترها . 1

تعویض ساده فیلتر تنها با زدن یک دکمه ) بدون نیاز به ابزار (. 2

سنجش کنترل کیفیت آب به صورت 24 ساعته و نمایش کیفیت آب. 3

ساخت تایوان
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LSRO-301C مدل          
LAN SHAN دستگاه تصفیه آب خانگی

این دستگاه دارای سه مرحله فیلتراسیون با استفاده ازفرآیند اسمز معکوس یا RO می باشد. از مزایای آن طراحی زیبا و کامپکت می 
باشد.

کاربردها

• مناسب برای تصفیه آب شبکه شهری، رودخانه ها و چاه ها	

• تامین آب آشامیدنی بهداشتی در منازل و ادارات	

         

ویژگی های خاص

• 	NSF - CE دارای استاندارد های

• دارای پمپ مخصوص	

• لومینیوم می باشد. 	 محفظه دستگاه از جنس آ

• مناسب برای تصفیه آب شبکه شهری، رودخانه و چاه ها	

مشخصات فنی

• فیلتر اول: پلی پروپیلن با دقت 5 میکرون	

• فیلتر دوم: کربن بالک 	

• فیلتر سوم: فیلتر ممبران با توان تصفیه 50 گالن در روز	

• ابعاد: 15* 41 *39 سانتی متر	

• مخزن 3 لیتری	

ساخت تایوان
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LSRO-518 مدل          
LAN SHAN دستگاه تصفیه آب خانگی

این دستگاه دارای پنج مرحله فیلتراسیون با استفاده ازفرآیند اسمز معکوس یا RO می باشد. از مزایای آن طراحی زیبا و کامپکت با 
قابلیت نصب بر روی دیوار می باشد.

کاربردها

• مناسب برای تصفیه آب شبکه شهری، رودخانه ها و چاه ها	
• تامین آب آشامیدنی بهداشتی در منازل و ادارات	

مشخصات فنی

• فیلتر اول: پلی پروپیلن با دقت 5 میکرون	
• فیلتر دوم: کربن 	
• فیلتر سوم: کربن بالک 	
• فیلتر چهارم: فیلتر ممبران )FILMTEK آمریکا( با توان تصفیه 50 گالن در روز	
• فیلتر پنجم: پست کربن خطی	
• مخزن 3.2 گالن )نصب در بیرون محفظه دستگاه(	

ویژگی های خاص

• 	NSF - CE دارای استاندارد های
• طراحی کم حجم و زیبا	
• قابلیت نصب دیواری	
• دارای مخزن و فیلتر ممبران با قبلیت حذف 98 درصد امالح موجود در آب	

ساخت تایوان
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LSRO-575 مدل
LAN SHAN دستگاه تصفیه آب خانگی

این دستگاه از نوع پایه دار برای نصب آسان تر و شش مرحله فیلتراسیون با استفاده ازفرآیند اسمز معکوس یا RO می باشد. 

کاربردها

• مناسب برای تصفیه آب شبکه شهری، رودخانه ها و چاه ها	
• تامین آب آشامیدنی بهداشتی در منازل و ادارات	

مشخصات فنی

• فیلتر اول: پلی پروپیلن با دقت 5 میکرون 	
• فیلتر دوم: کربن اکتیو 	
• فیلتر سوم: کربن بالک  	
• فیلتر چهارم: فیلتر ممبران )FILMTEK آمریکا( با توان تصفیه 50 گالن در روز 	
• فیلتر پنجم: پست کربن خطی	
• فیلتر ششم: مینرال	
• مخزن  3.2گالن پالستیکی	
• دارای پایه مستحکم فلزی	
• 	A 1.2 ، V 24 دارای پمپ مخصوص با توان 10 بار فشار
• دارای شیر برقی	

ویژگی های خاص

• 	NSF - CE دارای استاندارد های
• پمپ مخصوص بی صدا	
• همراه با لوله پلی اتیلنی 5 متری 	

ساخت تایوان
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LSRO-701A مدل          
LAN SHAN دستگاه تصفیه آب خانگی

این دستگاه دارای میکروکامپیوتر، شیر مخفی و پنج مرحله فیلتراسیون با استفاده ازفرآیند اسمز معکوس یا RO می باشد. 

کاربردها

• مناسب برای تصفیه آب شبکه شهری، رودخانه ها و چاه ها	

• تامین آب آشامیدنی بهداشتی در منازل و ادارات	

مشخصات فنی

• فیلتر اول: پلی پروپیلن با دقت 5 میکرون 	

• فیلتر دوم: کربن اکتیو	

• فیلتر سوم: کربن بالک 	

• فیلتر چهارم: فیلتر ممبران FILMTEK( آمریکا( با توان تصفیه	

 50 گالن در روز 

• فیلتر پنجم: پست کربن خطی	

• دارای شیر مخفی با قابلیت 100 درجه چرخش	

• دارای صفحه ی کنترل ) دکمه ای(	

• ابعاد: W * D* H(  30* 40 *39( سانتی متر	

• دارای میکروکامپیوتر	

• مخزن 8 لیتری	

         

ویژگی های خاص

• 	NSF - CE دارای استاندارد های
• صفحه نمایش با قابلیت کنترل	
• دارای شاسی الکترونیکی خروج آب	
• دارای پمپ مخصوص	
• تعویض راحت و ساده سه فیلتر اول بدون نیاز به ابزار	
• دارای میکروکامپیوتر با قابلیت :	

تشخیص خودکار آسیب ) نشتی ، خرابی ،  افزایش ناگهانی ولتاژ (	 

تشخیص خودکار زمان و اطالع رسانی برای تعویض فیلترها 	 

تعویض ساده فیلتر تنها با زدن یک دکمه ) بدون نیاز به ابزار (	 

سنجش کنترل کیفیت آب به صورت 24 ساعته و نمایش کیفیت آب	 

شستشوی خودکار فیلتر ممبران )اتوفالش(	 

ساخت تایوان
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LSRO-801A مدل           
LAN SHAN دستگاه تصفیه آب خانگی

این دستگاه دارای میکروکامپیوتر، شیر مخفی و پنج مرحله فیلتراسیون با استفاده ازفرآیند اسمز معکوس یا RO می باشد. 

کاربردها

• مناسب برای تصفیه آب شبکه شهری، رودخانه ها و چاه ها	

• تامین آب آشامیدنی بهداشتی در منازل و ادارات	

ویژگی های خاص

• 	NSF - CE دارای استاندارد های

• دارای صفحه لمسی	

• شاسی فشاری خروج آب	

• دارای پمپ مخصوص	

• لومینیوم می باشد.	 محفظه دستگاه از جنس آ

• دارای قابلیت نصب زیر سینک آشپزخانه	

• دارای میکروکامپیوتر با قابلیت : 	

تشخیص خودکار آسیب )نشتی، خرابی، افزایش ناگهانی ولتاژ(. 1

تشخیص خودکار زمان و اطالع رسانی برای تعویض فیلترها . 2

تعویض ساده فیلتر تنها با زدن یک دکمه )بدون نیاز به ابزار(. 3

سنجش کنترل کیفیت آب به صورت 24 ساعته و نمایش کیفیت آب. 4

شستشوی خودکار فیلتر ممبران )اتوفالش(. 5

مشخصات فنی

• فیلتر اول: پلی پروپیلن با دقت 5 میکرون 	

• فیلتر دوم: کربن اکتیو	

• فیلتر سوم: کربن بالک 	

• فیلتر چهارم: فیلتر ممبران با توان تصفیه 50 گالن در روز	

• فیلتر پنجم: پست کربن خطی	

• همراه با صفحه لمسی 	

• ابعاد: W * D* H(  390* 390 *245( میلی متر	

• دارای شیر مخفی با قابلیت 100درجه چرخش	

• دارای میکروکامپیوتر	

• مخزن 8 لیتری	

ساخت تایوان
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LSRO-801B مدل        
LAN SHAN دستگاه تصفیه آب خانگی

این دستگاه  دارای میکروکامپیوتر، بدون شیر مخفی و پنج مرحله فیلتراسیون با استفاده ازفرآیند اسمز معکوس یا RO می باشد.

کاربردها

• مناسب برای تصفیه آب شبکه شهری، رودخانه ها و چاه ها	

• تامین آب آشامیدنی بهداشتی در منازل و ادارات	

مشخصات فنی

• فیلتر اول: پلی پروپیلن با دقت 5 میکرون 	

• فیلتر دوم: کربن اکتیو	

• فیلتر سوم: کربن بالک 	

• فیلتر چهارم: فیلتر ممبران با توان تصفیه 50 گالن در روز	

• فیلتر پنجم: پست کربن خطی	

• همراه با صفحه لمسی 	

• ابعاد: W * D* H(  390* 390 *245( میلی متر	

• بدون شیر مخفی	

• دارای میکروکامپیوتر	

• مخزن  8 لیتری    	

ویژگی های خاص

• 	NSF - CE دارای استاندارد های

• دارای صفحه لمسی	

• لومینیوم می باشد.	 محفظه دستگاه از جنس آ

• دارای پمپ مخصوص	

• دارای میکروکامپیوتر با قابلیت :	

تشخیص خودکار آسیب )نشتی، خرابی، افزایش ناگهانی ولتاژ(. 1

تشخیص خودکار زمان و اطالع رسانی برای تعویض فیلترها . 2

تعویض ساده فیلتر تنها با زدن یک دکمه )بدون نیاز به ابزار(. 3

سنجش کنترل کیفیت آب به صورت 24 ساعته و نمایش کیفیت آب. 4

شستشوی خودکار فیلتر ممبران )اتوفالش(. 5

ساخت تایوان
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LSRO-802B مدل          

LAN SHAN دستگاه تصفیه آب خانگی

این دستگاه دارای میکروکامپیوتر و پنج مرحله فیلتراسیون با استفاده ازفرآیند اسمز معکوس یا RO می باشد.

کاربردها

• مناسب برای تصفیه آب شبکه شهری، رودخانه ها و چاه ها	

• تامین آب آشامیدنی بهداشتی در منازل و ادارات	

مشخصات فنی

• فیلتر اول: پلی پروپیلن با دقت 5 میکرون 	

• فیلتر دوم: کربن اکتیو	

• فیلتر سوم: کربن بالک 	

• فیلتر چهارم: فیلتر ممبران با توان تصفیه 50 گالن در روز	

• فیلتر پنجم: پست کربن خطی	

• همراه با صفحه لمسی 	

• 	)W * D* H(  390* 390 *245 :ابعاد

• دارای میکروکامپیوتر	

• مخزن 8 لیتری	

• 	PV 803 دارای شیر

ویژگی های خاص

• 	NSF - CE دارای استاندارد های

• دارای صفحه لمسی	

• لومینیوم می باشد.	 محفظه دستگاه ازجنس آ

• دارای پمپ مخصوص	

• دارای میکروکامپیوتر با قابلیت :	

تشخیص خودکار آسیب )نشتی ، خرابی ، افزایش ناگهانی ولتاژ(. 1

تشخیص خودکار زمان و اطالع رسانی برای تعویض فیلترها . 2

تعویض ساده فیلتر تنها با زدن یک دکمه )بدون نیاز به ابزار(. 3

سنجش کنترل کیفیت آب به صورت 24 ساعته و نمایش کیفیت آب. 4

شستشوی خودکار فیلتر ممبران )اتوفالش(. 5

ساخت تایوان
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LSRO-802C مدل           
LAN SHAN دستگاه تصفیه آب خانگی

این دستگاه ازنوع کیس دار و بدون صفحه نمایش با پنج مرحله فیلتراسیون با استفاده ازفرآیند اسمز معکوس یا RO می باشد.

کاربردها

• مناسب برای تصفیه آب شبکه شهری، رودخانه ها و چاه ها	

• تامین آب آشامیدنی بهداشتی در منازل و ادارات	

مشخصات فنی

• فیلتر اول: پلی پروپیلن با دقت 5 میکرون	

• فیلتر دوم: کربن اکتیو	

• فیلتر سوم: کربن بالک 	

• فیلتر چهارم: فیلتر ممبران با توان تصفیه 50 گالن در روز	

• فیلتر پنجم: پست کربن خطی 	

• ابعاد: W * D* H(  390* 390 *245( میلی متر	

• مخزن 8 لیتری	

• 	PV 803 دارای شیر

ویژگی های خاص

• 	NSF - CE دارای استاندارد های

• دارای پمپ مخصوص	

• طراحی زیبا و کم حجم	

ساخت تایوان
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LSRO-EQ5 مدل         
LAN SHAN دستگاه تصفیه آب خانگی

این دستگاه دارای شاسی فلزی مقاوم با حجم کم و قابلیت نصب آسان در زیر سینک آشپزخانه دارای 5 مرحله فیلتراسیون با استفاده 
ازفرآیند اسمز معکوس یا RO می باشد. 

کاربردها

• مناسب برای تصفیه آب شبکه شهری، رودخانه ها و چاه ها	

• تامین آب آشامیدنی بهداشتی در منازل و ادارات	

مشخصات فنی

• فیلتر اول: پلی پروپیلن  با دقت 5 میکرون	

• فیلتر دوم: کربن اکتیو 	

• فیلتر سوم: کربن بالک  	

• فیلتر چهارم: فیلتر ممبران FILMTEK(  آمریکا) با توان تصفیه 50 گالن در روز	

• فیلتر پنجم: پست کربن خطی	

• مخزن 3.2 گالن	

• 	  A 1.2  24V دارای پمپ مخصوص با توان 10 بار فشار و

ویژگی های خاص

• 	NSF - CE دارای استاندارد های

• دارای شاسی و پایه مستحکم فلزی	

• دارای شیربرداشت پیچی استیل	

• تعویض سریع و آسان فیلتر ها	

ساخت تایوان
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Stream دستگاه تصفیه آب خانگی

این دستگاه دارای 6 مرحله فیلتراسیون با استفاده ازفرآیند اسمز معکوس یا RO می باشد.

)در صورت سفارش دستگاه با المپ ماورای بنفش UV قابل ارائه است.( 

کاربردها

• مناسب برای تصفیه آب شبکه شهری،رودخانه ها و چاه ها	

• تامین آب آشامیدنی بهداشتی در منازل و ادارات کوچک	

ویژگی های خاص

• دارای سنسور فشار پائین و فشار باال	

• شیر برقی قطع و وصل	

• دارای فشارسنج	

•  دارای شاسی و پایه مستحکم فلزی	

ساخت کشور چین

مشخصات فنی

• فیلتر اول: پلی پروپیلن با دقت 5 میکرون 	

• فیلتر دوم: کربن اکتیو 	

• فیلتر سوم: کربن بالک  	

• فیلتر چهارم: فیلتر ممبران با توان تصفیه 50 	
گالن در روز

• فیلتر پنجم : پست کربن خطی	

• فیلتر ششم: مینرال	

• 	)UV( فیلتر هفتم: المپ

• مخزن پالستیکی با حجم 4 گالن	

• دارای شیر برداشت اهرمی	

• دارای پمپ مخصوص تامین فشار بدون لرزش 	
و صدا

• دارای شیرمیکس 	

• قطر فشارسنج : 6 سانتی متر	
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Stage 5 مدل         
C.C.K دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی

این دستگاه نیمه صنعتی بوده با بهره گیری از فرآیند RO و 5 مرحله فیلتراسیون قابلیت تصفیه 400 گالن در روز را دارد.

کاربردها

تولید آب شرب ادارات، مدارس، رستوران ها، گاوداری ها، مرغ داری ها و صنایع کوچک

مشخصات فنی

• فیلتر اول: پلی پروپیلن با دقت 10 میکرون 	

• فیلتر دوم: کربن اکتیو 	

• فیلتر سوم: کربن بالک  	

• فیلتر چهارم: 4 عدد فیلتر ممبران )FILMTEK  آمریکا( با توان تصفیه 400 گالن در روز 	

• فیلتر پنجم: پست کربن خطی	

• مخزن 40 لیتری )11 گالن(	

• دارای شیر پیچی استیل	

• 	HZ 50/60 ، V / 220 V 110 دارای 4 عدد پمپ مخصوص دیافراگمی

• 	)H*L*W( 80cm*45cm*30cm :ابعاد

ویژگی های خاص

• دارای شاسی و پایه مستحکم فلزی	
• لودگی های میکروبیولژی، فلزات سنگین و هرگونه ذرات معلق تا 0.0001 میکرون.	 قابلیت حذف گل و الی ، لجن، کلر، آ
• دارای پمپ قدرتمند و بیصدا	
• مجهز به شیر برقی که در صورت عدم کارکرد پمپ به هر دلیل مسیر آب ورود به سایر فیلتر ها را مسدود می کند.	
• تعویض سریع و آسان فیلتر ها	
• ساخت تایوان	
• استاندارد ها:	

1 .National Sanitation Foundation( NSF(  گواهینامه بنیاد ملی بهداشت
2 . Water Quality Associations( WQA(  گواهینامه  انجمن کیفیت آب
3 .Food and Drug Administration( FDA(  گواهینامه سازمان غذا و داروی آمریکا
گواهینامه CE اروپا. 4
5 .UL  گواهینامه ایمنی و بهداشت آمریکا
6 .ISO 9001 استاندارد  مدیریت کیفیت محصول
7 .SGS گواهینامه کیفیت محصول
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LSRO-G200 مدل          
LAN SHAN دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی

این دستگاه نیمه صنعتی بوده و با 5 مرحله فیلتراسیون با بهره گیری از فرآیند اسمز معکوس یا RO قابلیت تصفیه 200 گالن در روز را 
دارد.

کاربردها

تولید آب شرب ادارات، مدارس، رستوران ها، گاوداری ها، مرغ داری ها و صنایع کوچک

مشخصات فنی

فیلتر اول: پلی پروپیلن  با دقت 5 میکرون	•

فیلتر دوم: کربن اکتیو 	•

فیلتر سوم: کربن بالک  	•

فیلتر چهارم: فیلتر ممبران با توان تصفیه 200 گالن در روز	•

فیلتر پنجم : پست کربن خطی 	•

دارای سنسور فشار باال و فشار پائین	•

•	 - A 2  24V دارای پمپ مخصوص

ویژگی های خاص

دارای شاسی و پایه مستحکم فلزی	•

دارای سوکت ورودی و خروجی آب	•

دارای شیربرداشت پیچی	•

تعویض سریع و آسان فیلتر ها	•

ساخت تایوان
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LSRO-G400 مدل           
LAN SHAN دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی

این دستگاه نیمه صنعتی بوده و با 5 مرحله فیلتراسیون با بهره گیری از فرآیند اسمز معکوس یا RO قابلیت تصفیه 200 گالن در روز را 
دارد.

کاربردها

تولید آب شرب ادارات، مدارس، رستوران ها، گاوداری ها، مرغ داری ها و صنایع کوچک

مشخصات فنی

• فیلتر اول: پلی پروپیلن  با دقت 5 میکرون	

• فیلتر دوم: کربن اکتیو 	

• فیلتر سوم: کربن بالک  	

• فیلتر چهارم: فیلتر ممبران با توان تصفیه 400 گالن در روز	

• فیلتر پنجم : پست کربن خطی	

• دارای سنسور فشار باال و فشار پائین	

• 	  A 2-  24V دارای پمپ مخصوص

ویژگی های خاص

• دارای شاسی و پایه مستحکم فلزی	

• دارای سوکت ورودی و خروجی آب	

• دارای شیربرداشت چرخشی	

• تعویض سریع و آسان فیلتر ها	

• ساخت تایوان	
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