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از نوشیدن آب  سالم لذت ببرید



TECHNOLOGY

AQ Technology شرکتی است که در اواخر سال ۲۰۱۱ با هدف تصفیه و سالم سازی آب برای مصارف عمومی تاسیس 

خصوصیات  تغییر  (بدون  آشامیدنی  آب  کیفیت  بهبود  محصوالت،  افزون  روز  توسعه  شرکت  این  گردید.فلسفه 

ارگانولیپتیک  با ارزش آب) می باشد. این بدان معنی است که اصول هیدرواسیون و منک های آلی که در بدن انسان 

ضروری می باشند، بدون هدر رفت منابع آبی، دست خنورده باقی مباند.حتقیقات، سرمایه گذاری های دقیق ختصصی و 

توسعه همراه با وسواس و دقت، از ویژگی های کلیه محصوالت تولیدی این شرکت است که در «محصوالت ساخت ایتالیا» 

رعایت شده است.نتیجه تالش شرکت AQ Technology به حنوی است که حتی نیازهای مشتری های  ختصصی و خاص 

را برآورده می سازد.شرکت AQ Technology خود را متعهد می داند که در این مسیر، به حتقیق برای تولید و توسعه 

محصوالتی با باالترین کیفیت و عملکرد ادامه دهد.

AQ Technology سبک زندگی شما را متحول می سازد.

آیا می دانید که تا ۷۰ درصد از وزن بدن شما  از 
آب تشکیل شده است؟

و این دلیلی است که توجه کردن به آب مصرفی، 
به معنای توجه کردن به بدن شما می باشد.

متـخصصــان      تصفیــه    و  سـالــم ســـازی  
آب خوشحــال خواهند شــد  تـا در مــورد 
 AQ Technology محصوالت متنوع شرکت

برای رفع نیازهایتان به شما مشاوره دهند.

دوستان طبیعت
همراه با محصوالت AQ Technology می توانید خط 
 Co2 پایانی بر ضایعات پالستیک و نشر و تولید گاز
ناشی از نقل و انتقال بطری ها بکشید.



DePurissimo DeCalDePurix
همه محصوالت AQ Technology به علت کوچکی دارای قابلیت نصب سریع بوده و استفاده از آنها بسیار ساده می باشد. 

این  بوسیله  شده  تولید  آب  کیفیت  باشد.  می  تشخیص  قابل  نگاه  اولین  در   AQ Technology های  دستگاه  مزیت 

دستگاه ها، عالی و بسیار زیاد است. آب تولیدی توسط این دستگاه ها، نه تنها برای نوشیدن، بلکه برای پخت و پز نیز 

استفاده می شود. قوانین ایتالیا برای استانداردهای قابل قبول آب، از سخت گیرترین قوانین تولید آب آشامیدنی دنیا 

می باشد. به همین دلیل کیفیت آب آشامیدنی که به مردم جهت شرب عرضه می شود بسیار باال می باشد. علیرغم این 

دقت نظر، همواره مواد مضری در آب های موجود در شبکه آبرسانی که جهت شرب استفاده شده و قابلیت آسیب رسانی 

به اعضای حیاتی بدن را دارند یافت می گردد.از سوی دیگر سیستم های آب رسانی شهرها معموًال قدیمی بوده و احتمال 

نفوذ آفت کش ها، علف کش ها، فلزات سنگین و سبک، رسوبات و زنگزدگی در آب شهری وجود دارد این در حالی است 

که انباشته شدن بیش از حد کلر و آهن، باعث طعم نامطلوب و بوی نامطبوع آب می گردد.

برای تامین انواع مختلف آب راه حل های مناسبی وجود دارد.
AQ Technology راه حل های مناسب سالم سازی آب آشامیدنی را برای شرایط گوناگون

به صورت مجزا  ارائه می دهد.

برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت شرکت های AQ Technology و شرکت آبسان کیش مراجعه فرمایید.

مصارف خانگی

رستوران ها

دفاتر

قایق ها



DePurix
DePurix یک دستگاه تصفیه آب دارای فیلتر چند الیه می باشد و بخاطر تنوع در انواع کارتریج هایی که در آن قابل نصب 

۰/۳ میکرونی خود، یک   CAA کارتریج  با  DePurix که همراه  باشد.  نیاز های مشتریان خود می  است،پاسخگوی متام 

تصفیه کننده نوآورانه در بین تصفیه کننده های  آب خانگی می باشد، به خاطر خصوصیات خاص خود، دیدگاه  سالم 

سازی آب آشامیدنی را دگرگون و بهبودبخشیده است:

این دستگاه با ظرفیت زیاد و سطح باالی فیلتراسیون (۶ عدد کارتریج ۰/۳ میکرون)، ضایعات منابع آب را به صفر درصد 

کاهش می دهد.

کارتریج ۰/۳ میکرون CAA موجود در دستگاه، متشکل از ترکیب خاص کربن اکتیو و پلیمرهای سلولی است که  توسط 

تا  را قادر ساخته  این فیلترها  این فرایند،  با نقره فرآوری شده است، اجنام  گرما فشرده و یکپارچه شده و 

گستره زیادی از آالینده های شیمیایی موجود در آب را که شامل کلر، آفت کش ها و علف کش ها، حاللهای 

حاوی کلر، آترازین، بنزاتون، مواد ارگانیک و بو و مزه نامطبوع و ... می باشد را جذب و تصفیه 

مناید.

بطور خاص، کارتریج این دستگاه توسط نقره اشباع شده و فیلتراسیون ۰/۳ میکرونی که 

در داخل دستگاه DePurix جهت تصفیه و سالم سازی آب مورد استفاده قرار گرفته است، 

دارای خصوصیات ضد باکتری می باشد (منافذ داخلی ۰/۳ میکرون موجب سالم سازی آب 

از کوچکترین باکتری ها گردیده و همچنین از رشد و منو  باکتری ها جلوگیری می کند.) 

می توان این تصفیه کننده را  زیر سینک ظرفشویی قرار داد.

چیزی که DePurix را به محصولی خاص تبدیل کرده، خصوصیات تکنیکی آن 

درصدی   ۱۰۰ ساخت  فرد،  به  منحصر  طراحی  از  عبارتند  خصوصیات  این  باشد.  می 

دستگاه در  ”کشور ایتالیا”، استاندارد باالی آن از نظر مقاومت مکانیکی و طول عمر، ظرفیت باال، کوچکی ابعاد و نصب ساده 

آن.

به عالوه، به خاطر فرآیند فیلتراسیون آن، سالم سازی آب بدون هدر دادن منابع آب اجنام می گیرد و می توان اذعان کرد 

این دستگاه دارای مزایای فراوان و بدون هیچگونه عیبی است.

شما سزاوار مصرف آب پاک و سالم هستید



به انرژی الکتریکی نیازی ندارد...

فیلتر سازی و سالم سازی مکانیکی آب با کیفیت باال.
این دلیلی است که  DePurix را بعنوان نیاز اساسی برای  
سیستم های توزیع آب خانگی تبدیل کرده است.

DePurix دستگاه تصفیه کننده میکرو

نوع فیلتراسیون  (تصفیه کننده)
نوع تغذیه الکتریکی 

مصرف انرژی 
دمای عملیاتی پیشنهادی

موقعیت پیشنهادی برای نصب
نوع سالم سازی آب

نگهداری 
گارانتی  (تضمین)
سطح فیلتراسیون

ظرفیت حتمل فشار
 UVC (عفونت زدایی) سیستم ضد باکتریایی

کنترل عملکرد
 LxPxH - De Purix  ابعاد

نصب
نیاز به شیر اضافی

قابلیت نصب و سازگار با ماشین کربوناسیون (گازدارکننده)

فیلتراسیون میکرو کربن فعال

سیستم با جریان الکتریکی کار منی کند

۰ وات

۱۰-۳۲ درجه سانتیگراد

ابتدای سیستم آبرسانی منزل

سالم سازی (فیلتراسیون) آالینده ها ی آهن، سنگ، خاک

هر ۳ سال فیلتر تعویض می گردد

۳ سال

۰/۳ میکرون

فشار ۲/۵ بار

ندارد

ندارد

۴۲۰x۲۲۰x۳۷۰ میلی متر

خودتان یا توسط یک لوله کش معتبر می توانید نصب کنید

ندارد

ندارد

اطالعات تکنیکی



مدل دولوکس با نام  DePurissimo که دارای ساختار و مشخصات و سطح فیلتراسیون مشابه DePurix می باشد.

تفاوت DePurissimo با DePurix در بکارگیری یک المپ UVC با عملکرد ضد باکتریایی می باشد که آب را استریل می 

کند و جهت نگهداری و استفاده طوالنی مدت مناسب می سازد.

تفاوت مهم دیگری که بین این دو محصول وجود دارد آن است که  DePurissimo دارای یک دستگاه کنترل الکتریکی 

از  UVC مورد استفاده قرار می گیرد و مجهز به کنتور آب، سنسور مخصوص جلوگیری  می باشد که جهت کنترل المپ 

سرازیر شدن آب و شیر مغناطیسی می باشد.دستگاه DePurissimo جهت بر طرف کردن نیاز سختگیرانه ترین  مشتری 

ها و جلب نظر سختگیرانه ترین استانداردهای مرتبط با آب در بعضی کشورها، طراحی گردیده است.

DePurissimo  مزایای

DePurissimo

• قیمت رقابتی

• نگهداری به صرفه و حرفه ای

• نصب آسان: شیراتصاالت جانبی نیاز ندارد

• ابعاد کوچک دستگاه

• عدم نیاز به تغیر در سیستم آب رسانی

• عدم هدر رفت آب آشامیدنی

• مجهز به سیستم کنترل  الکترونیکی کاربردی 

• مجهز به دستگاه کنترل و سنسور جلوگیری از سرازیر شدن آب

آب آشامیدنی عالی

CONFORMITA
DECRETO
DEL 7 FEBBRAIO

N˚ 25



نوع فیلتراسیون  (تصفیه کننده)
نوع تغذیه الکتریکی 

مصرف انرژی 
دمای عملیاتی پیشنهادی

موقعیت پیشنهادی برای نصب
نوع سالم سازی آب

نگهداری 
گارانتی  (تضمین)
سطح فیلتراسیون

ظرفیت حتمل فشار
 UVC (عفونت زدایی) سیستم ضد باکتریایی

کنترل عملکرد
سیستم ضد سرازیر شدن

LxPxH - De Perissimo ابعاد
نصب

نیاز به شیر اضافی
قابلیت نصب و سازگار با ماشین کربوناسیون (گازدارکننده)

فیلتراسیون میکرو کربن فعال

۲۲۰ - ۲۳۰۷ - ۵۰ He

استاندارد ۱۵ وات - حداکثر ۶۰ وات

۱۰-۳۲ درجه سانتیگراد

زیر سینک ظرفشویی

تصفیه میکرونی و از بین برنده باکتری ها

تعویض فیلتر هر یکسال (۳۶۰۰۰ لیتر)، المپ هر یکسال  ( ۹۰۰۰ ساعت)

۳ سال

۰/۳ میکرون

فشار ۲/۵ بار  - ۱۶ لیتر بر دقیقه

دارد (ترکیبی) المپ ۱۱ وات 

دستگاه کنترل الکتریکی 

شیر اطمینان مغناطیسی

۴۲۰x۲۲۰x۳۷۰ میلی متر

خودتان یا توسط یک لوله کش معتبر می توانید نصب کنید

ندارد

دارد

اطالعات تکنیکی

آب آشامیدنی سالم و خالص...
 ،DePurix عالوه بر لذت بردن از دستگاه تصفیه کننده 
شما می توانید از دستگاه DePurissimo استفاده کنید 
المپ  یک  دارای  و  بوده   DePurix دستگاه  مشابه  که 
UVC جهت از بین بردن باکتری ها بوده و آب آشامیدنی 
ساملی را در اختیار شما قرار می دهد.

DePurissimo دستگاه تصفیه کننده میکرونی همراه با سیستم داخلی نابود کننده باکتریها



DeCal
رهایی از دست رسوبات آهکی

از  ناشی  مشکالت  و  بوده  آب  سازی  سالم  مورد  در   AQ Technology فکری  فلسفه  کننده   منعکس   DeCal محصول 

رسوبات کلسیم را در منزل مشتری ها برطرف می سازد.

DeCal یک وسیله رفع رسوبات کلسیم می باشد که بصورت الکترونیکی عمل کرده و از رسوب و تشکیل رسوبات آهکی 

جلوگیری کرده و طول عمر وسایل برقی و لوله کشی ها را افزایش می دهد. این کیت استاندارد دارای این قابلیت است 

که توسط هر فردی که به ساده ترین اصول اجنام کارهای فنی (DIY) آشنا باشد نصب می گردد و به دلیل ایجاد پالس 

های الکترونیکی، ساختار کریستالی کلسیم و منیزیم تغییر یافته، قدرت خورندگی آنها از بین می برد.الیه های رسوب و 

جرم در نتیجه این فرآیند به صورت گچ مانند در آمده  و در نهایت توسط یک دستمال یا  اسفنج مرطوب و بدون استفاده 

از مواد جرم گیرپر قدرت می توان آنها را پاک سازی کرد.

به این ترتیب جرم کلسیمی ایجاد شده در حمام، ظرفشویی، لباس شویی، کتری ها و ... دیگر مشکل ساز خنواهند بود.با 

استفاده از De Cal، خصوصیات آب از نظر شیمیایی تغییر منی کند و در واقع خصوصیات اصلی خود را حفظ کرده و می توان 

آن را برای آبیاری گیاهان استفاده کرد، و برای نوشیدن و پخت و پز نیز به کاربرد.(این کیت را می توان به همراه دستگاه 

De Purix، یا De Purissimo برای بر طرف کردن کلر و بو و طعم نامطلوب به کار گرفت.)



اتصال دائمی به لوله کشی منزل و لوازم خانگی...
دیگر جرمی بر روی سینک ظرفشویی و حمام وجود 
خنواهد داشت. دستگاه DeCal یک راه حل جاگزین برای 
وسایل حجیم و جرم گیر های رسوبات کلسیم می باشد. 

DeCal دستگاه رفع رسوبات 

نوع فیلتراسیون  (تصفیه کننده)
مصرف انرژی 

انرژی مصرفی
دمای عملیاتی پیشنهادی
موقعیت پیشنهادی نصب

نوع سالم سازی آب 
نگهداری 

گارانتی (تضمین)
کنترل عملکرد

سیستم جلوگیری کننده از سرازیز شدن
LxPxH  - Decal ابعاد دستگاه

نصب
نیاز به شیر اضافی

قابلیت نصب و سازگار با ماشین کربوناسیون (گازدارکننده)

جرم زدا
۵۰ هرتز - ۲۳۰۷ - ۲۲۰

حداکثر ۴/۵ وات
۳۲-۱۰ درجه سانتیگراد

ابتدای آبرسانی منزل
الکترومغناطیس

عدم نیاز
۵ سال

دستگاه کنترل الکترونیک
ندارد

۲۰۰x۱۱۵x۴۰  میلی متر
خودتان توسط یک لوله کش معتبر می توانید نصب کنید

ندارد
ندارد

اطالعات تکنیکی



Bubbles
آب آشامیدنی گازدار و خالص

آن گروه از افراد که عالقه مند به نوشیدن آب گازدار می باشندمی توانند آب خالص تولید شده 

از دستگاه  De Purissimo را به همراه دستگاه کربوناسیون (که توسط AQ Technology و با 

بهترین استاندارد بازار انتخاب و پیشنهاد شده) استفاده منایند.

مناسب بـرای 
منازل

توزیع  دستگاه  یک   :SORGENT  ELITE

کننده آب شکیل و کوچک می باشد، که 

و  طبیعی  آشامیدنی  آب  داشنت  برای 

گازدار، فیلتر شده و عاری از هرگونه باکتری 

مناسب می باشد.نصب آن ساده و سازگار 

با هر نوع نیاز بوده و صدای جانبی بسیار 

پایین این دستگاه آن را مناسب استفاده 

در هر محیطی می مناید.

طرح مخصوص 
دفاتر

با  بفرد  منحصر  طراحی  با  همراه   :ISI-T

محفظه نازک و لطیف. این دستگاه قابل 

مقایسه با هیچ تکتولوژی دیگری نیست.

طراحی  و  ورشو  خاص  پوشش  دلیل  به 

زیبای  آن در کشور «ایتالیا»، این دستگاه به 

قطعه ای با ارزش جهت دکوراسیون منازل 

تبدیل شده است و قابلیت تطبیق با هر 

محیطی را دارد.

 HoReCa
Solutions

آب  کننده  تولید  دستگاه    :ATLANTIS

رستوران،  (هتل،   HoReCa صنایع  برای 

کافه) طراحی شده است. یعنی جاهایی که 

عملکرد باال و سرعت در اجنام کارها دارای 

اهمیت است. این دستگاه را می توان در 

باال یا پایین پیشخوان قرارداد.



36
warranty

months

حمایت تکنیکی مداوم
بودن  ای  حرفه  و  شناسی  وقت   ، تکنیکی  مستمر  آموزش 

متخصصان در ارایه خدمات به مشتری ها با هر سطح نیاز و در 

خواست.

در  بودن  آمد  کار  و  کیفیت  ضمانت  از  دیگر  نوعی  خود  این 

 AQ Technology خدمات مادام العمر بودن محصوالت شرکت

می باشد.

سالمت آب  آشامیدنی
کاهش ضایعات پالستیکی

پس انداز مالی
فضای بیشتر

سالمت فیزیکی 
(عدم نیاز به حمل بطری های سنگین آب)

 •
 •
 •
 •
 •

سالم سازی و تصفیه آب شامل امتیازاتی می باشد

با متخصصان ما متاس بگیرید 
تا بدانید چگونه می توانید 
آب شرب مناسبی را از شیر 
خانه تان بنوشید.



+98 912 172 26 05
+49 152 137 81106

Website: www.absunkish.com
Email: info@absunkish.com

Cell Phone

نـ�ینده انـحصاری

«شـرکت  AQ TECHNOLOGY» در ایران

شرکت آبسان کیش
شماره ثبت:8443

نماینده رسمى فروش در ایران و مالزى

تلفن: ۰۳۰۳ ۸۸۹۵ (۹۸+)             فکس: ۷۰۷۶ ۸۸۹۵ (۹۸+)
آدرس:  ایــران - تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان چهارم، پالک ۳، طبقه پنجم واحد شرقی


