
 

 

 زاآکوارشرکت تجهیزات فیلتراسیون لیست 

 

 ترکیبیفیلتراسیون دستگاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزم برای احیای آب زیستگا های مصنوعی آبزیان تجهیزاتترکیبی از کلیه 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ترکیبیجدول مشخصات فنی دستگاه فیلتراسیون 

 

AF-Compact 
75 

AF-Compact 
40 

AF-Compact 
30 

AF-Compact 
20 

AF-Compact 
10 

AF-Compact 
XS 

 مدل دستگاه

 KW  قدرت دستگاه 1 2,2 2.8 4,9 7 12

 تعداد پمپ 2 2 2 2 2 3

پروتئین اسکیمر  قطر 315 400 500 630 750 950

mm 

3550 x 2350 3050 x 1850 2650 x 1600 1950 x 1250 1850 x 1150 Depends ابعاد دستگاه 

2850 2500 2375 2010 1930 Depends  حد اکثر ارتفاعmm 

61 35 22 15 5 3 UV (m³/h) 

 (m³/h)بی آب د  5 10 17 30 45 75

6 4 3 2 1 0.5 Ozone (gr/hr) 

 (Kg)میزان بیوماس  10 20 35 70 130 200

50 to 100 25 to 45 15 to 30 5 to 20 2 to 8 2 to 5  ظرفیت فیلتر آبm³ 

 (Lt)ظرفیت کارتریج  15 15 20 20 30 40

Optional Optional Optional Optional Optional 2  فیلتر کیسه ای(QTY) 

 mmقطر لوله ورودی  40 50 63 75 90 110

21-40/58 21-50/44 21-40/58 21-40/54 21-40/53 Optional پمپ ونتوری 

21-80/33 

21-80/34 

21-50/44 21-40/58 21-40/54 21-40/53 Optional پمپ اصلی 

 

 توضیحات:

اختراع و به ثبت جهانی رسید. این دستگاه بی نظیر پکیجی کامل از  2014در سال  ترکیبی برای اولین باردستگاه فیلتراسیون 

تمامی دستگاه های فیلتراسیون مورد نیاز برای تامین شرایط ایده آل آب ماهی میباشد و با طراحی منحصربه فرد در کمترین 

 ن دستگاه بهترین گزینه برای تصفیه آب آکواریومابعاد ممکنه تولید و به صورت کامال اتوماتیک عمل فیلتر را انجام میدهد. ای

 اهیان حساس به شرایط آبی میباشد.متر مکعب، سایت های قرنتینه آبزیان و فیلتر آب م 100های عمومی کمتر از 



 

 

 .رداشاره کآبزیان کمک زیست برترین تکنولوژی در زمینه تجهیزات میتوان به عنوان  ترکیبی اسیوندستگاه فیلتراز 

 

 

 

 عبارتند از: ترکیبیتجهیزات فیلتراسیون موجود در دستگاه فیلتراسیون 

 پروتئین اسکیمر 

 فیلتر یووی 

 ژنراتور ازن 

 ژنراتور اکسیژن 

 فیلتر قطری ای 

 بیوفیلتر 

 مخزن تحت فشار 

 فیلتر مکانیکی 

 فیلتر کربن 

 پمپ ونتوری 

 پمپ تغذیه 

 شستشوی اتوماتیک فیلتر اسکیمر 

  سیستممحافظ پلی کربنات پمپ های 

 کنترل پانل الکتریکی 

 کنترل اتوماتیک ارتفاع آب 

 کنترل اتوماتیک دبی آب 

  شرایط آبو مانیتورینگ سنسورهای کنترل 

 

م که نیاز ای کشرکت آکواراز برای مکانهایی با فضدستگاه فیلتر ترکیبی 

 به دستگاهی با راندمان فیلتراسیون باال دارند بهترین گزینه خواهد بود.


