
 

 

   Water Technology 4.0 
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       Reverse Osmosis – Marine Thermal Trigeneration – Membrane Bioreactor 

 

Reverse Osmosis-Drinking water making 

We produce portable water from seawater / brackish 
water with a compact and reliable modular Reverse 
Osmosis Technology. 

Characterized by very low power consumption (also 
can be powered with photovoltaics system) and 
customized according to customer’s specific needs. 

 

MTT-Marine Thermal Trigeneration 

Thanks to the best available technologies, we are 

able to exploit most of the marine resources, not 

only produce drinking water through Reverse 

Osmosis, but also hot water and cold water for 

air-conditioning systems. 

Using seawater and electric energy generated by 

a PV dedicated plant; MTT system is able to 

provide communities with access to sea, with 

almost unlimited quantities of fresh water; 

drinking water. Hot water at 45 ⁰C, cold water at 

5 ⁰C for air. 

Water recycling and reuse 

Membrane bioreactor “MBR” Technology 

for waste water treatment 
The use of this technology allows to the treated 

water to be ready for the direct application in 

irrigation. We treat wastewater for reuse by 

using the most advanced processing methods 

such as bioreactors membrane technology MBR. 

The treated wastewater produced from these 

plants is suitable for several uses and ready for 

distribution, partial or total, to the available 

freshwater resources. 

 

 

 

 

 

 معکوس اسمز –آب شیرین کن 

و  روش اسمز معکوسآب قابل شرب را به  ،ما از آب دریا و آب چاه

 کنیم.مودولار و قابل اطمینان  تولید می، با کمک تکنولوژی فشرده

ست اههای این دستگاه ها مصرف برق بسیار پایین آنیکی از ویژگی

 " سیستم فوتو ولتایکطریق )حتی می توان انرژی لازم را از 

ابل تامین کرد.( که ق "یته از نور خورشیدسیستم تولید الکتریس

 ر و تطبیق با نیاز و سفارش مشتری می باشد.یتغی

MTT 
استفاده  قادر به کارخانه رن ،های به روزبا کمک تکنولوژی

باشد که نه تنها آب آشامیدنی را از اکثری از منابع دریایی میحد

بلکه آب گرم و آب  ،کندآب دریا و از طریق اسمز معکوس تولید می

 نماید. های سرمایشی و گرمایشی را تامین میسرد سیستم

سیستم )  PVهای استفاده از آب دریا و برق تولید شده از دستگاه

را قادر ساخته که برای افراد و   MTT( سیستمفوتو ولتایک

آب آشامیدنی را ، اجتماعات انسانی که به آب دریا دسترسی دارند

 آب گرمدمای  ین نماید.تام ،یتی در میزان تولیدهیچ محدودبدون 

درجه سانتیگراد برای سیستم  4درجه سانتیگراد و آب سرد  54

 .است گرمایش و سرمایش

بایو چرخه بازیافت آب  و استفاده از تکنولوژی 

 برای بازیافت آب خروجی "MBR" رآکتورهای ممبران

 
آب تصفیه شده  دهد کهاستفاده از این تکنولوژی امکان آن را می

ا آب خروجی را با استفاده از مستقیماً برای آبیاری استفاده شود. م

ران بایو رآکتور های ممبولوژی نیند همانند تکآهای پیشرفته فرمتد

"MBR" یم.همجدداً مورد استفاده قرارد 

های تصفیه شده و این آب دارای استفاده اًآب خروجی مجدد

آب های سطحی و آب های ر رفتن باشد و از حدمتعددی می

 ه وشود. انجام این عمل چه به صورت نیمزمینی جلوگیری میزیر

یک راه حل با ارزش برای منابع آبی شیرین در دسترس  ،یا کامل

 باشد.می



 

 

Reverse Osmosis 

Absun Kish Reverse Osmosis systems  
It is the most technologically advanced solution 
for desalinating water 
 
Reliability: 
The system does not include any pipes and fittings subject 
to the high pressure that result in faster wear conditions. 

Compactness: 
Our desalination plants occupy up to half the space, less 
requires from the most compact conventional system of the 
same production capacity. 

Very low energy consumption: 
The modern technologies used by our devices allow the 
optimization of energy consumption by limiting down to 3.5 
kWh the energy need to produce one cubic meter. 

Advanced anti-corrosion technology: 
The problems of corrosion and rust have been tackled with 
the use of best available technologies. 
Ren Factory uses Thermal coating, made by thermal 
diffusion process, so to ensure functionality, durability and 
protection over the time for our products even in high 
salinity environments. 
Customized equipment: 
We are able to produce systems tailored to specific 
customer needs. 
 
 

 اسمز معکوس
 سان کیشآبمعکوس شرکت سیستم اسمز

 .باشدها می راه حل ما یک راه پیشرفته برای آب شیرین کن

 

 :قابل اطمینان و اعتماد

ه ک ،اتصالات در معرض فشار بالا وجود نداشتهتم هیچگونه لوله و سدر این سی

 .سرعت بخشیدن به برپایی سیستم می باشد، عدم نیاز به لوله و اتصالات ۀنتیج

 :فشردگی و کامپکت بودن سیستم

 یکن ما نیمی از فضای سیستم های فشرده و کامپکت معمولسیستم آب شیرین

 کند.را در ظرفیت یکسان اشغال می

 :پایینمصرف انرژی بسیار 

مورد استفاده در این دستگاه سبب بهینه شدن مصرف انرژی و  مدرن تکنولوژی

 مکعب آب تولیدی شده است.متر برای تولید یککیلووات  5.3 رساندن آن به 

 :تکنولوژی پیشرفته ضد پوسیدگی

ترس ی دردساها با استفاده از بهترین تکنولوژیل پوسیدگی و زنگ زدگی رکمش

 حل کرده ایم.

آمیزی یند همآکه سبب فر ،دهی گرماییه تولیدکننده با استفاده از پوششکارخان

طول عمر و حفاظت از قطعات را در طول مصرف   ،عملکرد و گرمایی مولکولی شده

 کند.تضمین میرا حتی در محیط های نمکی بالا 

 :رشی سازی تجهیزاتاسف

و سفارشات مشتری و تولید محصولات  هاها بر اساس نیازما قادر به تولید سیستم

 سفارشی می باشیم.
 

 

  

Industry 4.0 Internet of things 

Internet of things- I o T remote management: 

The plant is equipped with an advanced technological system for full remote management. 

Remote management: 

Remote management room in Ren factory offices in Padua –Italy. The system is always connected to the control center. The 

connection technologies ‘machine – to- machine’ M2M. 

 سیستم کنترل از راه دور

 از راه دور به صورت کامل می باشد. پلنت دارای سیستم مجهز به تکنولوژی پیشرفته کنترل

 کنترل از راه دور

 .با آن همکاری داردسان کیش آبکه ,   ایتالیا –در پادوآ   دفتر کارخانه رناتاق مدیریت از راه دور در 

 .( می باشدM2M) "دستگاه به دستگاه "این اتصال از طریق فرکانس رادیویی صورت گرفته که به کمک تکنولوژی ارتباطات جدید ، سیستم همیشه به مرکز متصل بوده

 



 

 

First plant:1st heat exchanger (seawater or Brackish / 
Refrigerant) to produce water 5⁰C, for the use in a centralized 
air conditioning systems. Exploiting incoming seawater. 
 
Second plant: uses Reverse Osmosis technology to produce 
drinking water and contains a high efficiency energy recovery 
system. 
 
Third plant: 2nd Heat exchanger (brine/fresh water) to produce 
hot water “45 ⁰C” ready to use: before discharge the Brine in 
the sea. 
Fourth Plant: PV plant (or Other renewable energy source): To 
make the system totally autonomous energetically. 
 

 

درجه, برای  4تبادل دهنده گرما ) آب دریا یا آب شور ( برای تولید آب  پلنت اول :

 .متاستفاده در سیستم سرمایش مرکزی. استفاده از آب دریا در هنگام ورود به سیس

 

: استفاده از اسمز معکوس برای تولید آب آشامیدنی با حداکثر کارایی  پلنت دوم

 .سیستم بازیافت انرژی

 

دومین تبادل دهنده گرما ) آب آشامیدنی / آب شور( برای تولید آب  پلنت سوم:

 درجه کا آماده استفاده است: قبل از رها کردن آب شور در دریا. 54گرم 

 

ی تبدیل کردن را) یا دیگر منابع انرژی تجدیدپذیر( : ب  PV: پلنت پلنت چهارم

 سیستم به یک سیستم کاملًا مستقل.

Marine Thermal trigeneration 

 

Now you can drink the sea! 

 

 

 

 

از آب دریا برای  مدرن با تکنولوژی زمان آن است که

 استفاده کنیم نوشیدن و از حرارت آن برای گرمایش

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zero impact, maximum safety and performance. Totally 
autonomous and independent from any external energy 
source. 
Where there is no energy, the sun turns seawater in 
drinking water. 

 

تاثیر نامطلوب در حد صفر, بالاترین ایمنی , عملکرد و اطمینان. دارای 

استقلال عملکرد به صورت  کاملا اتوماتیک و مستقل از هر نوع منبع 

انرژی خارجی, در مکان هایی که هیچ نوع منبع انرژی وجود ندارد, 

 تبدیل میکند. انرژی خورشید آب دریا را به آب آشامیدنی

 

 یگرادتدرجه سان 4آب سرد 

 برای پلنت سرمایش هوا
Cold water- 5⁰C- for the air-

conditioned plant 

(I o T ) مدیریت از راه دور و اتاق کنترول 

 با آن همکاری دارد سان کیشآبکه  کارخانه رن

(I o T) internet to things 
Remote management and control room 

of Ren Factory in Padua-Italy 

   Heat pump     ماپمپ گر

 RO             اسمز معکوس

 Heat pump     پمپ گرما

          

   آب آشامیدنی

Drinking water 

 درجه سانتیگراد 53آب گرم تا 

Hot water up to 45 ⁰C 

 سیستم دریافت آب دریا

seawater intake 

system 
 Tepid Brine آب با شوری کم

  دریا در –تخلیه آب شور 

Brine discharge in the sea 

  Cold Brineآب شور 

 

 سرد 

 seawater   آب دریا

 PVپلنت 

 )یا دیگر منابع انرژی تجدید پذیر(

(or other equivalent renewable energy source) 



 

 

WWTP and reuses –MBR’S Plants 

 و منابع   MBR  -  WWTPپلنت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irrigation reuses: 

 Crops for the production of 
foodstuffs for human and 
animal consumption (sub 
Irrigation) 

 Crops for non-food purposes 

 :آبیاری استفاده مجدد از آب برای

تامین آب برای محصولات مورد استفاده به عنوان 

 (sub irrigationغذای انسان و دام )

 تامین آب برای محصولات غیر خوراکی

Industrial reuses: 

 Fire water 

 Process water 

 Washing and thermal cycles 
(excluding water contacts with 
food or pharmaceutical and 
cosmetic products) 

 :استفاده مجدد از آب برای موارد صنعتی

 تامین آب مورد استفاده در سیستم ضدحریق و آتش نشانی

 مورد استفاده در فرایند فرآوری تامین آب

سیستم گرمایش و سیستم شستشو) بجز آبی که در  تامین آب

 تماس با مواد غذایی , دارویی و محصولات بهداشتی باشد.(

Civil reuses: 

 Washing of streets in urban centers 

 Supply of heating systems and 
cooling systems 

 Supply of dual transportation 
networks (separate from drinking 
water) 

 :استفاده مجدد از آب برای منابع شهری

 تامین آب شستشوی خیابان در مراکز شهری

 مایش و سرمایشتامین آب سیستم گر

 تامین آب برای شبکه های آبی دوگانه )مجزا از آب آشامیدنی(

\ 

 با آن همکاری دارد سان کیشآبکه  کارخانه رنپلنت های استفاده مجدد از آب بازیافتی 

Ren factory’s sewage treatment Platform 

WWTP. MBR لجن تولید شده 

آماده برای اعمال فرایند دفع یا مصارف 

 کشاورزی

Produced sludge: 
Ready to be treated for disposal or 

for agricultural uses 

 PVپلنت 

 )یا دیگر منابع انرژی تجدید پذیر(

 
PV plant 

Equivalent renewable 
energy 

 عاری از باکتری ها

 بدون نیار به فرایند بیشترآماده برای استفاده مجدد 

 
Bacteria free 

Ready for reuse without further 
treatments. 

 آب دارای املاح

Waste water 

I o T 

 با آن همکاری دارد سان کیشآب که ایتالیا –در پادوا  کارخانه رنمدیریت از راه دور و اتاق کنترول 

Remote management and control room of Ran Factory in Padua-Italy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهت مشاوره و سفارش با ما تماس بگیرید:

 سان کیششرکت آب

Info@absunkish.com 

00348888-820-30+ 

00348888-820-30+ 

 

mailto:Info@absunkish.com

