
 

 

 مالکان چاه خصوصی یآل برا دهیآب ا هیتصف ستمیس

 ینیرزمیز هایکه آب از چاه  بگویم متوان یم، است که در حومه شهر بزرگ شده ی، اما به عنوان کسباشم متعصبمن  دیشا

 .دارد یشهر تصفیهاز آب  یبهتر اریطعم بس یخصوص

 نختشنا. مواجه شده باشیدرسوب  ایگوگرد  یبوآهن، منگنز،  ی، ممکن است با سطح باالهستید یخصوص چاهمالک  اگر شما

 .و ارتقا یابندبهبود  از طریق هوادهی تصفیه یها ستمیسسبب شد تا  ،ینیرزمیز یدر آب ها جیرا های یناخالص نیا

و  تصفیه می کند ییایمیبدون استفاده از مواد شرا  دروژنیه دیفلزات و سولف PRO-OX 5900e-AIRآهن  هیتصف ستمیس

 آب است. در ییصرفه جوبه لحاظ  یها یژگیو دارای

در نظر سالمت ی برای دیتهدرا  دروژنیه دیو سولف آهن، منگنز، رسوب (EPA)متحده  االتیا ستیز طیسازمان حفاظت مح

 دیسولف و می کنند یطعم فلز جادیآهن و منگنز ا ،می کند رهیترا . رسوب آب هستند ندیکامال ناخوشا در صورتی که، دگیر ینم

 یلوازم خانگ خرابیو  شدن مسدود موجب تواند یفلز مانباشت  همچنین. فاسد بدهدمرغ  تخم یبو شود آب یباعث م دروژنیه

 شود.

 می شود آب ییو موجب صرفه جو را تصفیه می کندکه آب  یستمیس

Pro-OX 5900-AIR  نی. اندمی ک بیترکرا  منگنز دیاکس ید لتریو ف یکه هوادهمی کند استفاده  یتخصص سمیمکان کیاز 

 شده است. دییتا یبهداشت مل ادیبن یبهداشت یتوسط استانداردها لتریفقطعات 

تواند ب لتریدر داخل ف هواییکیسه که  یبه طور دبا اب شسته شوو  بازشودهر شب  دیبه طور معمول با دهنوع هوااز آهن  لتریف

 نسخه متفاوت است. نیاما ا ،تازه شود

کنترل  ریش کی قی، نه با استفاده از آب، اما از طرمی کندرا پر  خود یهوا کیسه PRO-OX 5900e-AIRآهن  هیتصف ستمیس

 .را می دهد ستمیبه س دیجدهوا  لتریف ایجاد امکانمخزن آن،  یدر باال

 کند یم عمل هیتصف ستمیسچگونه 

و از می شود  PRO-OX 5900e-AIRآهن  هیتصف ستمیسوارد  مخزن یباال قیاز طر ، آبدههوا یلترهایاز ف یاریبس مانند

 دیکسارا  دروژنیه دیبوزا مانند سولف یاژهایفلزات و آلکیسه هوایی افتد،  یاتفاق م نیکه ا ی. هنگاممی کند عبور کیسه هوا

 .می کند

 .شد خواهندحدف  می شود،با اب شسته و باز  لتریکه فسپس هنگامی شده  دیاکسو ذرات منگنز  آهن

 

 

 



 

 

 

 .(پاکخصوصی آسان است. )عکس از سیستم های آب های برای مالکان چاه که نصب آن  PRO-OX 5900e-AIR سیستم تصفیه

 مترجم: پوریا نخعی

 منبع:

http://www.caddigest.com/water-filtration-system-ideal-for-private-well-owners/ 

 بدون مواد شیمیایی گوگردمنگنز و  : حذف بوی آهن،AIR-5900 تصفیه آهن

-طراحی منحصر به فرد: برخالف دیگر تصفیه

کنندگان آهن هواده، سیستم ما به هوا امکان 

دهد، مستقل از چرخه بازشوئی را میورود 

 صرفه جوبی در آب

هوادهی طبیعی: آهن، منگنز و گوگرد را 

کند تا ذرات قابل تصفیه به راحتی اکسید می

 توسط فیلتر حذف شوند

 AIR-5900 کنترل سرور آب ریش 

با کارایی و عمر  Pro-OXآهن  لتریفترکیب 

ر ب ،کندعمر می یاریبس یهاسال ی: برازیاد

ض مکررا تعوی دیآهن که با لتریف سایرخالف 

 شوند.

با پوسته  NSF تایید شده لتریمخزن ف

 شتریب ایسال  20 یبرا یفوق العاده قو یدرون

 .عمر می کند

http://www.caddigest.com/water-filtration-system-ideal-for-private-well-owners/

