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 یشن لتریف کاتالوگ

 

 در موجود زائد مواد و معلق جامدات غلظت کاهش ی وظیفه که است دستگاهی شنی فیلتر 

 نمایان دستگاه خروجی قسمت از شفاف و زالل آبی کار، پایان در که  دارد، برعهده را آب

 .شود می

 روشی خوب و بسیار موثر جهت کاهش غلظت جامدات موجود در آب می باشد فیلتر شنی. 

 برای مکان هایی مانند استخر سبب از بین بردن مواد زائد موجود در  فیلتر شنی تفاده ازاس

آب مانند، ذرات خاک،گرد و غبار، انواع میکروب ها، انواع انگل ها و قارچ ها و مواردی از این 

قبیل می شود که این امر از ابتالی افراد به بیماری های پوستی، یرقان، تب های روده ای و 

 .ه جلوگیری می کندغیر

 همچنین استفاده از فیلتر شنی یا sand filter  در استخر ها، عالوه بر موارد ذکر شده، تا

 .حدودی می تواند چربی های شناور روی سطح آب را جذب نماید

 از سیستم ساده ای تشکیل شده است؛ اما با وجود این سادگی بازده و  فیلتر شنی دستگاه

تصفیه ی آب های سنگین و نیمه سنگین از خود بروز می دهد و آبی توان بسیار باالیی در 

 .زالل و شفاف تولید می کند

 در مراحل مختلفی از روند تصفیه ی آب، می تواند ایفای نقش کند. این مراحل  صافی شنی

 .شامل پیش تصفیه، فیلتر جریان جانبی و فیلتر نهایی می باشند
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 یکربندی و ساختار، ظرفیت، جنس، نوع عملکرد و توان از نظر اندازه و ابعاد، پ فیلتر شنی

بازده بسیار متنوع است و همین تنوع باال راه را برای حضور این دستگاه، هم در پروژه های 

کوچکی مانند واحد های مسکونی و هم در پروژه های بزرگ صنعتی باز کرده است. در هر 

 .انتخاب می شود یلتر شنیف پروژه با توجه به نیاز و شرایط حاکم، نوع مناسب

  همچنین این دستگاه دارای اشکال، ابعاد و ظرفیت های متنوعی است و این امر سبب شده

 .در فضاهای کوچک و بزرگ به راحتی قابل نصب و استفاده باشد

 موارد زیر اشاره کرد:فیلتر شنی می توان به  کاربردهای از 

 تصفیه ی آب استخر 

 تصفیه ی آب استخر پرورش ماهی 

 تصفیه ی آب های سطحی مانند چاه ها و رودخانه ها 

 تصفیه ی آب با درجه ی کدورت باال 

 فیلتراسیون آب های آشامیدنی و صنعتی 

 فیلتراسیون فاضالب های صنعتی و انسانی 

 پیش تصفیه ی دستگاه تصفیه ی آب اسمز معکوس(RO) 

 تصفیه ی آب برگشتی برج های خنک کن از ذرات جامد معلق در هوا مانند گرد و خاک 

 گرفتن فالگهای تصفیه ی شیمیایی 

 تم های حرارتی و برودتیسیس 

 نیروگاه ها، پاالیشگاه ها و پتروشیمی 
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  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

تا  تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شما در  https://Tasisat.comبه آدرس 

 انتخاب بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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