
قیمت یونیتشماره

30-1-DB8SW030

25 m3/d

60-2-DB8SW030

50 m3/d

90-3-DB8SW030

75 m3/d

120-4-DB8SW030

100 m3/d

30-SWRO-UF-trailer

25 m3/d

120-SWRO-UF- 20ft

100 m3/d

240-SWRO-UF- 40ft

200 m3/d

25-BWRO-BRS

25 m3/d

50-BWRO-BRS

50 m3/d

50-SWRO-UF

50 m3/d

.تماس بگیرید

پلنت آب شیرین کن

2 -DB8SW030

همراه با سیستم بازیافت پساب های معدنی اسمز معکوس

DB8SW03015000مناسب آب چاه تا .  بر روی شاسی ppm
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.تماس بگیرید

پلنت آب شیرین کن

30-1--DB8SW030

.و سیستم ممبران داخل کانتینر µm ، UF 40همراه با فیلتر دیسکی 

.مناسب برای حمل ونقل با تریلر

5

پلنت آب شیرین کن

1 -DB8SW030

همراه با سیستم بازیافت پساب های معدنی اسمز معکوس

DB8SW03015000مناسب آب چاه تا .  بر روی شاسی ppm

.تماس بگیرید

.تماس بگیرید

پلنت آب شیرین کن

120-8-DB8SW030

 40 و سیستم تمیزکننده خودکار ممبران داخل کانتینرUFهمراه با فیلترهای مدیا ، 

.فوتی

7

6

پلنت آب شیرین کن

120-4-DB8SW030

و سیستم تمیزکننده خودکار ممبران داخل  µm ، UF 40 همراه با فیلتر دیسکی

. فوتی20کانتینر

.تماس بگیرید

.تماس بگیرید

.تماس بگیرید
 مدولی3پلنت آب شیرین کن 

DB8SW030

همراه با بلوک توزیع کننده و پنل کنترل

3

.تماس بگیرید1
DB8SW030پلنت آب شیرین کن تک مدول 

همراه با بلوک توزیع کننده و پنل کنترل

4
 مدولی4پلنت آب شیرین کن 

DB8SW030

همراه با بلوک توزیع کننده و پنل کنترل

2018/03/01  از تاریخ Aqua-Life                   لیست قیمت سفارش سیستمهای نمکزدایی از آب دریا 

به روش اسمز معکوس (آب شیرین کن)مدولهای سیستمهای نمکزدایی از آب دریا 

.تماس بگیرید

پلنت آب شیرین کن

2 -DB8SW030

همراه با سیستم پیش فیلتراسیون برای آب دریا

10

به روش اسمز معکوس همراه با پیش تصفیه (آب شیرین کن )کانتینرهای سیستمهای نمکزدایی از آب دریا 

.تماس بگیرید
 مدولی2پلنت آب شیرین کن 

DB8SW030

همراه با بلوک توزیع کننده و پنل کنترل

2
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قیمت یونیتشماره

2018/03/01  از تاریخ Aqua-Life                   لیست قیمت سفارش سیستمهای نمکزدایی از آب دریا 

به روش اسمز معکوس (آب شیرین کن)مدولهای سیستمهای نمکزدایی از آب دریا 
25-SWRO- Watermaker

25 m3/d

25-SWRO

25 m3/d

APPR-38

3.1 m3/h

.تماس بگیرید
پمپ پیستون محوری با یک مبدل بازدهی انرژی یکپارچه، ظرفیت پمپ برای هر 

 سانتی متر است38چرخش 
13

.تماس بگیرید

پمپ پیستون محوری با یک مبدل بازدهی انرژی یکپارچه

پلنت آب شیرین کن

30-1-DB8SW030

.همراه با سیستم کامل پیش تصفیه

Q32018پروژه قابل دسترس از 
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.تماس بگیرید یونیت آب ساز برای کشتی ها11
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