
Made by

دستگاه های تصفیه آب خانگی
ام    دی   وی (میدیا)

ORIGINAL MEMBRANE BY GE

RO WATER PURIFIER

تلفن: 50 59 93 88 ، فكس: 17 95 93 88    

نماینده انحصاری دستگاههای تصفیه آب میدیا

w w w . t e c h r d c o . c o m

@techrdcohttp://t.me/techrdco



2

حداکثر دمای آب:     45
طول عمر: 6 ماه

C

فیلتـر کرب ناکتیوگرانول

حذف مواد آلی، کلر، آالیند ههای کلریدی

(حال لها و آف تک شها)، بهبود طعم و 

کاهش بوی بد در آب آشامیدنی

CARBON G.A.C.

3
(بلوك کربن اکتیو)فیلتـر CTO

فیلتـر بلوك کربنی 5 میكرونی

حذف مواد آلی، کلر، آالیند ههای کلریدی

(حاللها و آفت ک شها)، فلزات سنگین،

اجرام، ذرات ریز، ماسه و ذرات معلق، 

بهبود طعم، کاهش بوی بد

حداکثر دمای آب:     45
طول عمر: 6 ماه

C
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حداکثر دمای آب:     45
طول عمر: 3 الی 6 ماه
C

(فو مپل یپروپیلن)فیلتـر PP

تصفیه فیزیكی، جداسازی ذرات معلق،

رفع کدری آب، حذف ذرات ریز، ماسه،

حذف زنگار

SEDIMENTفیلتـر 5 میكرونی رسوبی

کـارتـری جها

شرکت میدیای چین به عنوان یكی از بزرگترین شرکتهای تـولید کننده لوازم خانگی

در سـال 1999 اقـدام به تـاسیـس بخشــی مستقـل در زمینه تــولید و عــرضه

انـــواع دستـگا ههـــای تصفیــه آب نمــوده است. ایـن شـــرکت بـا استفـــاده از 

جنــرال الكتـریكغشــاء اسمـزیك  سـاخت           آمــریكا، سیـستم  اوریجینـال

شش مرحل های را طـراحی نـمـوده است که قابلیت فیلترینگ و دفـع تمـام مــواد

مضــر از جمله نیترات، فلزات سنگین، باکتـر یها و سخت یهای معمـول آب (کربنات 

کلسیم و کـربنات منیزیم) که در بعضـی نقـاط ایران تا سطـح          1000 باال مـ یرود و 

همچنین تمامی ذرات معلق تا قطر 0/1 میكرون را دارد و م یتواند آب را تا 98 % خالص نماید.

این سیست م همچنین دارای اتوفالش م  یباشند که قبل از هر را هاندازی به صورت اتـوماتیك

غشــاء اسمـزیك (ممبرین) را شستشو م یدهند.

RO UNIT WITH METAL FRAME

General Information

Purified Water Flow (L/min)

Rated Power

Membrane Capacity

0.13

30 W

75 GPD (285 l/day)

دستگا ههای تصفیه آب شش مرحل های میدیا

Under Sink

MRO1644-5

مجهز به سیستم اتوفالش برای افزایش طول عمر ممبرین

ممبرین اوریجینال جنرال الكتریك آمریكا

سیستم 6 مرحل های برای ایجاد طعم گوارای آب

استفاده از پمپ آب خانگی بسیار ک مصدا: کمتر از 45 دس یبل
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