
 

 

 زاآکوارشرکت تجهیزات فیلتراسیون لیست 

 

 فیلتر یووی 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

  HDPE فیلتر یووی مدل .1

 ابعاد پانل الکتریکی

(mm) 
 مصرف برق

(W ± 2%) 
سایز لوله وروردی 

 (PN 6)و خروجی  

تعداد المپ 

 یووی

 دبی آب

(m3/h) 
 مدل دستگاه

200x160x90 40 1 ½” F 1 3 AF-UV-PE 3 

200x160x90 80 1 ½”F 1 5 AF-UV-PE 5 

240x190x90 80 2 ½”F 2 8 AF-UV-PE 8 

240x190x90 160 2 ½”F 2 15 AF-UV-PE 15 

400x300x200 260 DN65 3 22 AF-UV-PE 22 

400x300x200 335 DN80 4 35 AF-UV-PE 35 

400x500x250 400 DN100 5 45 AF-UV-PE 45 

400x500x250 480 DN100 6 60 AF-UV-PE 60 

400x500x300 880 DN150 2 110 AF-UV-PE 110 

400x750x300 1300 DN200 3 150 AF-UV-PE 150 

400x750x300 1760 DN250 4 250 AF-UV-PE 250 

600x800x300 2180 DN250 5 340 AF-UV-PE 340 

800x1000x300 3100 DN300 7 470 AF-UV-PE 470 

800x1000x300 3500 DN350 8 600 AF-UV-PE 600 

800x1200x300 4400 DN400 10 830 AF-UV-PE 830 

 

-  >400 J/m2 (9.000-16.000 h) UV-C dose @ UVT 99% – 1cm قدرت استریل 

9,000 – 16,000 h عمر مفید المپ 

HDPE high density polyethylene جنس دستگاه 

35°C حد اکثر حرارت 

 حد اکثر فشار بار 6

230/240 V – 50/60 Hz منبع برق 

LCD (PLUS) (PE3-PE15) ییک  پانل الکثر

RACK LCD (PLUS) (PE22-PE45) 

DS (PLUS) (PE60-PE980) 

“Z” SHAPE (PE3-PE60) شکل سازه 

“U” SHAPE (PE110-PE980 

 



 

 

 

 توضیحات:

مناسبترین نوع فیلتر برای  HDPEیووی مدل فیلتر های 

استریل و حذف آالینده های میکروبی برای مراکز پرورش 

ماهی در آبهای شور و شیرین میباشند. جنس بدنه فیلتر از 

پلی اتیلن با چگالی باال تولید میشود که در برابر زنگ و 

 خوردگی، فشار و نوسانات حرارتی بسیارمقاوم میباشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمل استریل آب را با قدرت بیشتری میسر میسازد و برای مراکز مدار بسته  UV-Cفیلتر یووی شرکت آکورااز توسط المپ 

 پرورش ماهی، هچری، نورسری و پروژه های آکواریومی بسته به ابعاد و نوع پروژه محاسبه و ارائه میشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فیلتر یووی مدل کانال .2

 

 فیلتر یووی

  SS/PP C 220سری 

 

MR4-220SS/PP C 

 

MR6-220SS/PP C 

 

MR8-220SS/PP C 

 

MR10-220SS/PP C 

 

MR12-220SS/PP C 

 m³/h 260 m³/h 350 m³/h 435 m³/h 525 m³/h 175 حد اکثر دبی آب

 kW 1.5 kW 2.0 kW 2.5 kW 3.0 kW 1.0 قدرت المپ یووی

 SS 594 mm +/-8 834 mm +/-8 1074 mm +/-8 1314 mm +/-8 1554 mm +/-8عرض کانال 

 PP 586 mm +/-8 826 mm +/-8 1066 mm +/-8 1306 mm +/-8 1546 mm +/-8عرض کانال 

 SS/PP 1280 mm 1280 mm 1280 mm 1280 mm 1280 mmحد اقل ارتفاع آب 

 SS/PP 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mmحد اکثر ارتفاع آب 

 

 

 

 



 

 

 فیلتر یووی

 SS/PP C 350سری 

 

MR4-350SS/PP C 

 

MR6-350SS/PP C 

 

MR8-350SS/PP C 

 

MR10-350SS/PP C 

 

MR12-350SS/PP C 

 m³/h 420 m³/h 560 m³/h 700 m³/h 840 m³/h 280 حد اکثر دبی آب

 kW 2.2 kW 3.0 kW 3.7 kW 4.5 kW 1.5 قدرت المپ یووی

 SS 594 mm +/-8 834 mm +/-8 1074 mm +/-8 1314 mm +/-8 1554 mm +/-8عرض کانال 

 PP 586 mm +/-8 826 mm +/-8 1066 mm +/-8 1306 mm +/-8 1546 mm +/-8عرض کانال 

 SS/PP 1780 mm 1780 mm 1780 mm 1780 mm 1780 mmحد اقل ارتفاع آب 

 SS/PP 2100 mm 2100 mm 2100 mm 2100 mm 2100 mmحد اکثر ارتفاع آب 

 

  

  
 

 



 

 

 فیلتر یوو

 440SS/PP C سری 

MR3-

440SS/PP C 

MR4-

440SS/PP C 

MR5-

440SS/PP C 

MR6-

440SS/PP C 

MR7-

440SS/PP C 

MR8-

440SS/PP C 

 m³/h 320 m³/h 400 m³/h 480 m³/h 560 m³/h 640 m³/h 240 حد اکثر دبی آب

 kW 1.9 kW 2.4 kW 2.8 kW 3.3 kW 3.8 kW 1.4 قدرت المپ یووی

 SS 622 mm +/-8 782 mm +/-8 942 mm +/-8 1102 mm +/-8 1262 mm +/-8 1422 mm +/-8عرض کانال 

 PP 610 mm +/-8 770 mm +/-8 930 mm +/-8 1090 mm +/-8 1250 mm +/-8 1410 mm +/-8عرض کانال 

حد اقل ارتفاع آب 

SS/PP 

1280 mm 1280 mm 1280 mm 1280 mm 1280 mm 1280 mm 

حد اکثر ارتفاع آب 

SS/PP 

1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 

 

 



 

 

 

 

 

 تتوضیحا

دستگاه های یووی سری کانال برای 

سیستم هایی باز با جریان آب آهسته و 

 د استفاده میشود ودبی های آب زیا در

برای استریل آب فاضالب و مراکز آبزی 

پروری در سیستم های باز و بسته با دبی 

 آب زیاد پیشنهاد میشود. 

 

 

 

 

 

ر مشخصات ارائه شده در زی شرکت آکواراز بسته به نیاز سیستم قادر به طرحی و تولید کانال های استریل یووی در

 :میباشد

 طراحی قاب و سیستم کنترل اختصاصی پروژه 

 پلی پرو پیلن و استیل الکتروپولیش  ساختار AISI 316I 

 نصب، کاربرد و نگهداری آسان 

  قابلیت نصب و تعویض المپ های عمودیLPHO Amalgam  .بدون نیاز به تجهیزات الکترونیکی زیرآبی 

 بدون نیاز به تجهیزات نگهداری و حمل و نقل اضافی برای نصب و نگهداری فیلتر 

 ول عمر المپ و کارکرد بدون وقفهدارای مانیتور نظارت بر ط 

 دارای سنسور کنترل ارتفاع آب و سنسور اشعه یووی 

 قابل ارائه در مدل های کنترل استادارد و کنترل پیشرفته 

 طراحی و تولید در انواع ظرفیت های اختصاصی پروژه 

 


