




اهمیت آب سالم

برای بقای ما ضروری اس���ت. زمین به  همه می دانی���م که آب 
آب نی���از دارد، و ما نیز به آب احتیاج داریم. آب در پیرامون ما 
و در درون ماس���ت، اما بااینحال ما آنرا جزء بدیهیات می  دانیم. 
برای انس���ان به میان  هنگام���ی که پای عملک���رد بیولوژیک آب 

می  آید، اهمیت آن بسیار حیاتی است.

از آنجای���ی که آب بیش از دوس���وم وزن بدن انس���ان را تش���کیل 
می دهد، بدون آن انس���ان ظرف چن���د روز از پا درخواهد آمد. 
برعهده دارد. درواقع،  آب نقش مهمی را در مکانیزم بدن انس���ان 
یولوژی بدن ما  عملک���رد هر س���لول و ارگانی در س���اختار و فیز

برای عملکرد مؤثر و کارآمد خود به آب احتیاج دارد.

یولوژی بدن ما  از آنجای���ی که آب عنصری بس���یار مه���م در فیز
می باشد، عقل حکم می کند که کیفیت آب نوشیدنی به همان 
اندازه که نوش���یدن هش���ت لیوان آب در روز مهم است، دارای 
ب���رای تضمین صحت و س���امت بدن، آب  اهمیت باش���د. 

آشامیدنی باید همواره تمیز و عاری از آالینده ها باشد.

چرا به پاالیش آب نیازمندیم؟

آب موجود در س���طح زمین به خاطر وجود آالینده های صنعتی 
و محیطی بس���یار بیش���تر درمعرض آلودگی قرار دارد. افرادی که 
درمعرض این آالینده های غیرآلی قرار دارند ممکن اس���ت دچار 
یر  بیماری ش���ده و یا مستعد آسیب های کبدی، سرطان و یا سا
عوارض بهداشتی مزمن شوند. آالینده های آلی مانند باکتری ها، 
یزجانداره���ای حام���ل بیم���اری، گیاهان فاس���د، و فضوالت  ر
یر آبی را آلوده کنند. می توان ادعا  حیوانی نیز ممکن اس���ت ذخا
نمود اکنون، بس���ته به منطقه ای که در آن هس���تیم، به مرحله ای 
یر آب آشامیدنی مان حاوی میزانی از  رس���یده ایم که کلیه ذخا

آلودگی است.

Henry David Thoreau - ».برای یک انسان داناست »آب تنها نوشیدنی 



گونه هایی از آلودگی های اصلی موجود در آب های فعلی:

فلزهای سمی )سرب، جیوه، مس، و غیره(
فلزهای س���می،آالینده های غیرآلی نیز نامیده می شوند. بسیاری از فلزهای سمی با مشکات جسمی مزمن 

مانند سرطان و ناتوانی های یادگیری وخیم مرتبط هستند.

میکروبیولوژیک )ای  کولی، انتروباکتر، کلبسیال، سیتروباکتر، و غیره(
یروس ها، کیست ها، و هاگ ها هستند. آالینده های بیولوژیکی موجودات زنده ای مانند انگل ها، باکتری ها، و

مواد پتروشیمی )علف کش ها، آفت کش ها، مواد شوینده، VOC، مواد سرطان زا، و غیره(
نام دیگر مواد ش���یمیایی نفتی، آالینده های »آلی« است. بسیاری از این مواد با مشکات جسمی مزمن مانند 

انواع سرطان مرتبط هستند. و بسیاری تأثیرات جسمی مزمن ناشناخته به همراه دارند.



آگاهی انتخاب را به دنبال دارد. نصب یک سیس���تم تصفیه 
ب���رای کنترل موثر و  مناس���ب در خانه ی ش���ما راهی مهم 
بودن آب آشامیدنی شما است.  تضمین کیفیت و س���الم 
برای مصارف خانگی  و علیرغم اینکه فن آوری پاالیش آب 
اکنون در همه جا یافت می ش���ود، بسیاری از افراد اطاعی 
از اصول کاری سیس���تم های تصفیه مختلف ندارند. اولین 
چی���زی که باید مدنظر داش���ته باش���یم این اس���ت که یک 
روش فیلتراس���یون نمی تواند تنها در ی���ک مرحله تأثیر خود 
را داش���ته باش���د. تنها یک سیس���تم کامل قادر است آب 

آش���امیدنی س���الم و باکیفیت باال را تولید نماید.

انتخاب سیستم تصفیه آب مناسب

مانن���د  روش ه���ای گوناگون���ی  از  فیلتراس���یون  دس���تگاه های 
سیستم های اسمز معکوس )RO( و ماورابنفش )UV( استفاده 

می کنند.

بر این عقیده اند که سیس���تم های اولترافیلتراسیون  بس���یاری 
برای  )UF( ک���ه از آب پیش غنی ش���ده اس���تفاده می کنند، 
بوده و مزایایی نسبت به  تصفیه آب خانگی بس���یار مناسب 

RO و UV دارند.

احتمال آلودگی مجدد
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کاهش باکتریحداکثر کاهش

)UF( اولترافیلتراسیون )RO( اسمز معکوس )UV(  فرابنفش

بود. فیلتر را نمی توان با آبی که از منابع نامطمئنی چون رودخانه ها و چاه ها تأمین  استفاده از فیلتر آب تنها از آبی که در ابتدا توسط تاسیسات ذخیره آب تصفیه شده ممکن خواهد 
برای افزایش طول عمر کارتریج از یک پیش فیلتر باکیفیت استفاده نمایید. شده، استفاده نمود. توصیه می شود 

مقایسه سیستم های تصفیه ّآب

حداکثر کاهش

احتمال خرابی غشاء وجود 
دارد

کاهش متوسط

باکتری ها ممکن است ته نشین 
و یا صرفًا بی حس شوند

)UV بله )آب در اطراف المپ
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آب Pi-Water چیست؟

این آب که به ویژه در ژاپن به خوبی شناخته شده است، آبی است که بسیار شبیه آب بدن است )یعنی آبی که تشکیل دهنده بدن یک 
موجود زنده است(.  این آب در بدن کلیه موجودات زنده ازجمله انسان ها، حیوانات و گیاهان یافت می شود.

 Yamashita یولوژی گیاهی اش کش���ف کرد.دکتر در س���ال 1964، دکتر Akihiro Yamashita آب Pi-Water را درخال مطالعه فیز
سعی داشت با انجام این تحقیق مشخص کند آیا مولکول های هورمون  مانند علت گل دهی در گیاهان هستند یا نه. وی و همکارانش 
بوس���یله »آب بدن« انجام می شود.این آب حاوی  این پدیده را Florigen نامیدند. او بعدها بدین نتیجه رس���ید که تبدیل غنچه به گل 
یر بسیار کم »نمک فرو فریک« )Fe2Fe3( است. این نمک عامل اساسی در کنترل عملکردهای گوناگون موجودات زنده است.  مقاد
پس از مطالعات فراوان و تحقیقات گس���ترده، دکتر Yamashita موفق به ایجاد یک آب زیس���تی با خواص ویژه ای ش���د که به گیاهان 

کمک می کرد بسیار فراتر از حد انتظار رشد کنند. او نام این آب را »Pi-water« گذاشت.

آب Pi-water بوسیله اضافه نمودن Fe2Fe3 به آب از طریق سرامیک ایجاد می شود. هنگامی که Fe2Fe3 به آب اضافه می شود، 
 از افزای���ش بیش ازح���د رادیکال های آزاد جلوگیری می کند. این همان کاری اس���ت که فیلت���ر آب HomePure انجام می دهد تا آب 

Pi-water تهیه شود.

دالیل انتخاب دس���تگاه تصفیه 
 HomePure آب

یریت واحد و س���اده ی مراح���ل متعدد تصفیه، می توانی���د از مزایای ویژه  با مد
فیلتراسیون آب به همراه بهداشت و سامتی لذت ببرید.

بهره مندی از آب سالم و تمیز
سیستم HomePure آب آشامیدنی سالم را در اختیارتان قرار می دهد.

عبور کانی های مفید و توقف آالینده ها
آبی که فیلتر آب HomePure تولید می کند دارای توازن طبیعی اس���ت 
ی���را به کانی های طبیعی اجازه عبور داده و جلوی عبور آالینده های خاص  ز
را می گی���رد. فیلت���ر می تواند 97% کلر، 99% ک���دری، 99% از مجموع 46 
بوفوران، لیندان، سیمازین  نوع VOC )ترکيبات آلی فرار( مانند آترازین، کر
و تولوئن و همینطور فلزات س���نگین )جیوه، سرب، کروم، آهن، آلومنیوم، 
مس(، حشره کش ها، علف کش ها و TTHMs )تری هالومتان( را جذب 

و حذف نماید.

بهره مندی از آب گوارا و بی بو
آب HomePure زالل تر، تازه تر، و گواراتر است.

آب HomePure، آب Pi-Water است

شما
چشمه ای زالل برای زندگی 

حذف فلزات سنگین توسط آزمایشگاه مستقل KEWWI  کره 
مورد ارزیابی قرار گرفته و کنترل می شود.
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برای این محصول/ اين محصول توس���ط نهاد بین المللی NSF ارزيابی نش���ده است و هیچ مجوزی 
جزء توسط NSF صادر نشده است.



ب����رای  ط����راح����ی م���ن���اس���ب 
استفاده کننده

سیس���تم  ی���ک   HomePure
بر روی  فیلتراس���یون است که 
پيش���خوان آش���پزخانه قرارداده 
بزارهای  ش���ده و بدون نیاز به ا
فنی تخصص���ی یا لوله کش���ی 
در ع���رض چن���د ثانی���ه نصب 
می ش���ود. تعویض کارتریج فیلتر 
آن در صورت نیاز کار ساده ای 
است.  یک نش���انگر هوشمند 
پایان عمر مفید فیلتر را به شما 
یرنشان خواهد داد:  بصورت ز

1( جری���ان س���نج، ک���ه می���زان 
مصرف آب را شمارش می 

کند )4320 لیتر(؛ 

2( تایمر، که مدت زمان را محاسبه 
می کند )12 ماه(. بس���ته به اینکه 
کدام مورد زودتر حادث ش���ود، 
نشانگر هوش���مند با فرا رسیدن 
زمان نیاز به تعویض کارتریج فیلتر 

سیگنال خواهد داد.
 

نصب آسان و جابجایی کارتریج فیلتر
HomePure یک پاالینده است که 
بر روی پيش���خان قرارداده شده و در 
ع���رض چند ثانیه نصب می ش���ود. 
نی���ازی ب���ه لوله کش���ی حرف���ه ای یا 
بزارها نیست.   یر ا اس���تفاده از س���ا
لول���ه قابل انعطاف یک طرفه آن که 
از جنس اس���تیل ضدزنگ است، 
به شما امکان استفاده از منبع آب 

 HomePure 9 دلیل انتخاب دستگاه تصفیه آب
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کیفیتی جهانی/مهندس���ی آلمانی/
فن آوری ژاپنی/ساخت کره

تولی���دی  ت���وان  از  بهره گی���ری  ب���ا 
از   HomePure قابل اطمینان کره ای، 
اج���زا و قطعاتی ب���ا کیفیت جهانی 
ساخته ش���ده و از ترکیب فن آوری 
مهندسی پیشرفته آلمانی به همراه 

فن آوری ژاپنی استفاده می کند.

سیستم فیلتراسیون 7مرحله ای
دس���تگاه  ی���ک   HomePure
فیلتراس���یون آب دارای کیفیت باال 
متش���کل از یک سیس���تم مکانیکی 
هف���ت-  )UF( اولترافیلتراس���یون 
فیلت���ری اس���ت - بدی���ن معن���ا که 
هف���ت فیلتر ب���ا هم ترکی���ب و در 
یک کارتریج واحد قرار داده ش���ده 
اس���ت. انتخاب درست نوع فیلتر 
و ویژگی ه���ای مناس���ب آن باعث 
عملکرد فیلتر سالم و پاکیزه شده و 
فلیترشدن آب را تضمین می نماید.

بزرگ تر  آشامیدنی را در ش���عاعی 
بدون نی���از ب���ه جابجایی دس���تگاه 
ورود  از  و  می ده���د  فیلتراس���یون 
باکتری و گردوخ���اک به داخل فیلتر 

جلوگیری می کند.

برق نیست  احتیاجی به 
اسمز  سیستم های  اکثر  برخاف 
م���ع���ک���وس ی�����ا ف���ی���ل���ت���راس���ی���ون 
واحد  HomePure یک  فرابنفش، 
نیازی  که  است  اولترافیلتراسیون 
درنتیجه  و  نداشته  برق  نیروی  به 
را  س��ال��م  آب  هزینه  کمترین  ب��ا 

دراختیار شما قرار می دهد.

شما
چشمه ای زالل برای زندگی 
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1.  پیش فیلتر رسوب  

پیش فیلتر که از یک توری PE و مواد فیبری بافته نش���ده دوالیه 
س���اخته شده است، به ش���کل مؤثر ذرات جامد معلق مانند 
بزرگتر از 5 میکرون )5هزارم میلیمتر(  زنگ زدگی، و ش���ن های 

را فیلتر می کند.

2.  فیلتر جداساز کربن فعال شده

فیلت���ر جداس���از کرب���ن فعال ش���ده HomePure ب���ا ف���ن آوری 
پیشرفته اش امکان جذب مواد شیمیایی و فیلتراسیون مکانیکی 
 HomePure بهتر را فراهم می نماید. جداس���از کربن فعال ش���ده
بزرگتری است، این فیلتر از فیلتر  همچنین دارای س���طح فیلتر 
کربن فعال ش���ده ی دانه دانه )GAC( قدرت بیشتری داشته، و در 

نتیجه قدرت جذب آالینده های بهتری را فراهم می نماید.

3.  ساچمه های سرامیکی کربن فعال شده

س���اچمه های س���رامیکی کربن فعال ش���ده به منظور حفظ کلیه 
مزایای داخل آن، در دمای پایین به عنوان ساچمه های روکش دار 
بوس���یله روش های فنی و ظریف س���اخته ش���ده اند. این  ویژه 
س���اچمه ها مس���ؤلیت بهبود مزه ی آب و ارتق���اء جذب و دفع 

برعهده دارند. بوی آنرا را به نحو احسنت 

4.  سرامیک Pi-water از ژاپن

س���رامیک Pi-water اثرات نامطلوب اکس���یژن فعال را خنثی 
یون های خطرناک جلوگیری نموده، و واکنش  کرده، از فعالیت 

کاهش زنگ زدگی را کنترل می نماید.

بزرگتر از 5 میکرون را جدا می کند عملکرد: زنگ زدگی و رسوب 

عملک����رد: 97% کلر، 99%  ک����دری، 99% از مجموع 46 نوع VOC )ترکيبات آلی 
یر مواد  فرار(، TTHMs )تری هالومتان ≥ 0.1 میلی گرم در لیتر( و/یا س����ا
بری مراجعه کنید(  ش����یمیایی در جدول NSF 17 53 )ب����ه راهنمای کار

را جذب و حذف نماید

عملک����رد:  97% کلر، 99%  کدری، 99% از مجموع 46 نوع VOC )ترکيبات آلی 
یر مواد  فرار(، TTHMs )تری هالومتان ≥ 0.1 میلی گرم در لیتر( و/یا س����ا
بری مراجعه کنید( را  شیمیایی در جدول NSF 17 53 )به راهنمای کار

بوی نامطبوع آب جذب و حذف نماید، کاهش مزه و 

عملکرد: زنگ زدگی و تجزیه را مهار می نماید

از س���ال NSF International ،1944، یک ش���رکت بهداش���ت عمومی و ایمنی به عنوان یک موسسه مس���تقل و نه غیرانتفاعی متعهد به 
برای آب، مواد غذایی و کاالهای  برای مش���تریان خود از طریق تایید کردن محصوالت و تعریف معیارهایی  تبدیل جهان به مکانی امن تر 

مصرفی فعالیت خود را آغاز کرده اس���ت. 

 NSF تنها موسس���ه آزمایش ش���خص ثالث اس���ت که قبل از اعطای گواهی NSF، یک ارزیابی کامل در تمام جنبه ها ازمراحل محصول به 
عم���ل می آورد. در رابطه با محصوالتی که دارای عامت NSF هس���تند این اطمین���ان وجود دارد که ارزیابی محصول دقیق و تحلیل مواد 

برنامه های گواهی محصول آن صورت گرفته اس���ت.  اولیه جامعی در رابطه با مطابقت آنها از معیارهای س���ختگیرانه NSF و 

بو،     سیس���تم توسط NSF International از نظر معیارهای 42 و NSF/ANSI 53 به لحاظ کاهش مزه/
کلر، کدورت، VOC تس���ت ش���ده و مورد تایید قرار گرفته اس���ت.

اين محصول توس���ط نه���اد بین المللی NSF ارزيابی نش���ده 
 NSF برای این محصول/جزء توسط است و هیچ مجوزی 

صادر نشده است.
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7.  سنگ نقره ضدباکتریایی

س���نگ نقره ضدباکتریایی که از مواد مرکب غیرآلی ساخته 
ش���ده است، به خاطر یون های نقره اش )+Ag( که در طول فیلتر 
حرکت می کنند، در جلوگیری از رشد باکتری و جلبک موثر 
اس���ت. درنتیجه آب باقیمانده در فیلتر آلوده نش���ده و از ورود 

مجدد باکتری به فیلتر جلوگیری می شود.

6.  غشاء فیبری توخالی اولترافیلتراسیون

یزترین باکتری دارای ابعاد 0.2 تا 0.3 میکرونی  ازآنجایی که ر
اس���ت )قطر یک تار مو در حدود 70 تا 140 میکرون است(، 
غشاء اولترافیلتراسیون HomePure به دلیل اینکه غشاء فیبری 
توخالی اش دارای منافذی با ابعاد 0/01 تا 0/1 میکرون است، 
حذف باکتری ها و ناخالصی های میکروس���کوپی را تضمین 
می نماید. بااین حال، غشاء UF اجازه عبور کانی های آبی مفید 

را می دهد. 

5.  ساچمه های سرامیکی کهرباى اصل

ساچمه های سرامیکی کهرباى اصل دسته بندی آب را کاهش 
برای بهبود فیلتراس���یون آب، ویژگی های ضدباکتریایی  داده و 
بوی را دارا می باش���ند. این مراحل باعث بهترشدن مزه  و دفع 
برای  یزعناصر آلی که  برای ر آب ش���ده و منبعی مناس���ب 

سامتی مفید هستند، می باشند.

عملکرد: ضدباکتریایی؛ آب سالم؛ جلوگیری از رشد جلبک

عملکرد: 100% مجموع باکتری های باسیلی شکل و E. coli را حذف کرده و 
باکتری ها و ناخالصی های میکروسکوپی را کاهش می دهد

عملک����رد: کاه����ش دس����ته بندی آب؛ ضدباکتریای����ی؛ بوزدای����ی؛ یونی����زه کردن و 
قلیایی کردن آب 

 KEWWI Korea
 & Environment

 ,Water Works Institute
 Consolidated کره

 Laboratory )M( Sdn
Bhd, مالزی

 SIRIM QAS توسط HomePure :یک نمونه از فیلتر آب بامارک
International Sdn Bhd  آزمایش ش���ده است. نمونه آب پس از 
برنامه  بر اساس  تصفیه جمع آوری ش���ده و آزمایشات مخصوص 
بر  زمابندی ش���ماره بیس���ت و پنج قوانین غذای���ی مصوب 1985 
برای کس���ب اطاعات بیشتر به گزارش  روی آن انجام می ش���ود. 
تست شماره 2010KL0408 مورخ 31 مارس 2011 مراجعه کنید

پور    TÜV  SÜD  PSB, س���نگا
 )EKH-CHM10-719165835 : گ���زارش آزمای���ش(
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