شرکت فنی و مهندسی آبسان پاالیش عامل رسمی فروش

محصوالت شیمیایی  HIDROMATICساخت ایتالیا
لیست فروش

موثر در مقابل

CaCO3 LSl

Mg(OH)2

CaSO4

Ca(PO4)3

CaF2

BaSO4

SrSO4

IRON

HEAVY METALS

نام تجاری محصول

توضیحات

نوع آب ورودی

PARTICULATE
MATTER
SILICA

()))RO

ORGANICS

آنتی اسکاالنت و بایوساید مورد استفاده در سیستم های تصفیه آب

ضد رسوب و گرفتگی در آب لب شور /آب
ریکاوری های باال ی سیستم دریا /فاضالب
HIDROPERM F

RO

ضد رسوب و گرفتگی در آب لب شور /آب
دریا
ریکاوری های باال ی سیستم
HIDROPERM F 100

HIDROPERM F 100 I

RO

ممانعت کننده و ضد رسوب و آب لب شور /آب
دریا
گرفتگی در رنج های وسیع

رسوب گرفتگی

ضد رسوب و گرفتگی در آب لب شور /آب
دریا
 HIDROPERM F 200 SVریکاوری های باال ی سیستم

RO

کنترل رشد بیولوژیکی در آب لب شور /آب
 HIDROCLEAN SANصنایع غذایی و دیگر صنایع دریا /فاضالب
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شرکت فنی و مهندسی آبسان پاالیش عامل رسمی فروش

محصوالت شیمیایی  HIDROMATICساخت ایتالیا
لیست فروش
موثر در مقابل

CaCO3 LSl

Mg(OH)2

CaSO4

Ca(PO4)3

CaF2

BaSO4

SrSO4

IRON

SILICA

HEAVY METALS

PARTICULATE MATTER

نوع آب
ویژگی
نام تجاری محصول
ورودی
ماده شوینده اسیدی جهت حذف آب لب شور/
فلزات سنگین ،کربنات کلسیم و آب دریا/
منیزیم و سیلیکا موجود در ممبران فاضالب
HIDROCLEAN A1
سیستم RO

ORGANICS

مواد شیمیایی شستشو دهنده مورد استفاده در سیستم های تصفیه آب
))((RO

ماده شوینده اسیدی جهت حذف آب لب شور/
فلزات سنگین ،کربنات کلسیم و آب دریا/
منیزیم و سیلیکا موجود در ممبران فاضالب
سیستم RO
HIDROCLEAN A 100

 HIDROCLEAN B 1 Aمحصولی با فرموالسیون منحصر آب لب شور/
بفرد جهت حذف مواد معدنی و آب دریا/
فاضالب
فلزات سنگین

 HIDROCLEAN B2محصولی با فرموالسیون منحصر آب لب شور/
بفرد جهت حذف مواد معدنی و آب دریا/
فاضالب
فلزات سنگین

محصولی با فرموالسیون منحصر آب لب شور/
بفرد جهت حذف مواد معدنی و آب دریا/
HIDROCLEAN B 200
فاضالب
فلزات سنگین
محصولی موثر در حذف بایو فیلم آب لب شور/
های صنایع غذایی و دیگر صنایع آب دریا/
HIDROCLEAN SAN
فاضالب
محصولی موثر در شستشوی یون آب لب شور/
آب دریا/
آهن و رزین
HIDROCLEAN R
فاضالب
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