 - LA MICROدستگاه آب ساز کوچک ،کم مصرف و قابل حمل
چهار قالب
برای حمل
آسان

 .1عبور هوا از فیلتر  Cyclonicجهت
حذف گرد و خاک.
1
 .2عبور هوا از فیلتر های کربن
جهت حذف آلودگی ها و آالینده ها.

 .5جمع آوری آب در مخزن فشار و
خنک کننده اتنلس استیل.

کلید خاموش و
روشن کردن دستگاه

2
 .3کاهش دمای هوا تا نقطه شبنم
توسط کندانسور استنلس استیل.

5

3
 .6خروجی آب آشامیدنی (به همراه
شیر آب و آداپتور برای سایر اتصاالت)

خروجی هوای
خشک

6
4

نشانه گر رسوب
فیلترهای هوا

نشانگر فشار آب

وزن خالص 105 :کیلوگرم
حجم خالص 0.43 :مترمکعب
عمر مفید 10 :سال
تولید آب شرب سالم و گوارا از  0.6تا
 3.5لیتر در ساعت (بستگی به
رطوبت محیط)

چهار شیار ثابت
نگهدارنده دستگاه

 .4اضافه کردن مواد معدنی و تصویه آب با اولترا فیلتر 0.1µ
جهت از بین بردن  %99.99باکتری ها و ویروس ها (مطابق با
استاندارد اتحادیه اروپا .)Directive 98/93/EC

 La micrOبه صورت خودکارخود را با ولتاژ برق ورودی
منطبق می کند LA MICRO .می تواند با اتصال به باطری 24
ولت اتومبیل ،ژنراتور برق و یا سیستم برق شهر ،آب مورد
نیاز شما را تولید کند .همچنین با توجه به مجهز بودن به شارژر
خورشیدی ،می توانید  LA MICROرا با اتصال به پنل
خورشیدی مورد استفده قرار دهید ( LA MICROمی تواند تنها با
اتصال به تعدادی پنل خورشیدی و یک پک باطری به صورت
کامال مستقل و خودکفا آب شرب تولید کند).

گزینه های مختلف جهت اتصال به منبع و یا تولید انرژی الکتریکی

 اتصال به پنل خورشیدی
 اتصال به شبکه برق و یا ژنراتور
 اتصال به باطری  24VDCاتومبیل
 تبدیل شدن به ژنراتور و  Stabilizerبرق توسط
خروجی  ACدستگاه

A solution which is beneficial for the environment
Avoids taking from existing resources, store and recycle bottles or
other plastic containers, does not reject residues

موارد استفاده:
• مناطق دور افتاده و فاقد منابع آب آشامیدنی .ایده آل برای سایت های ساختمان سازی ،تورهای طبیعت گردی و معادن.
• مناطقی که در آن ها دسترسی به آب آشامیدنی با ریسک همراه است ( به خاطر آلودگی و یا واقع شدن در مناطق صعب العبور).
• شرایط اضطراری (بالیای طبیعی ،جنگ و)...

www.setarvand.com
www.setarvand.com

پنل چند منظوره انرژی :مدیریت انرژی از منابع مختلف به صورت کامال اتوماتیک

خروجی و  Stabilizerبرق AC

سوکت اتصال به برق شهر یا
ژنراتور

Solar power requirement: 2 x 1400Wp
)(about 20m2
Mounting time : 2 days
*recommended if installation > 12 months

سوکت اتصال به باطری  24ولت
اتومبیل

شرکت سبز انرژی تجارت اروند – شماره ثبت4934 :
شرکت سبز انرژی تجارت اروند – شماره ثبت4934 :
آبادان ،خیابان امیری ،مجتمع تجاری اداری پارمیدا ،طبقه پنجم ،واحد 23
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