زالالن شريف پارس
دستگاه توليد آب فوق خالص(دیونيزه) گاز زدایی شده آزمایشگاهی
ZU101-B

شرکت زالالن شریف پارس
(با مسئوليت محدود)

زالالن شريف پارس
شرکت زالالن شريف پارس با هدف برآورده کردن نياز رو به رشد صنعت و مراکز تحقيقاتي به مواد
با خلوص باال به ويژه آب و گازهاي با کيفيت شکل گرفته است .اين شرکت بر مبناي تجربيات شکل
گرفته در صنعت و پتانسيل تحقيقاتي دانشگاه ها و مراکز پژوهشي نسبت به ارائه محصوالت خود بر
مبناي دانش فني بومي و پشتيباني در سراسر کشور اقدام مينمايد.
زالالن شريف پارس در حوزههاي آب خالص و فوق خالص ،گازهاي خالص ،فرآيندهاي خالصسازي
مواد و دستگاه هاي اندازهگيري خلوص و کيفيت به ارائه دستاوردها و انجام فعاليت مشغول است .اين
شرکت ارائه دستاوردهاي مبتني بر چند قرارداد حق ليسانس با دانشگاه صنعتي شريف را دنبال مي
نمايد .تيم فعال در اين شرکت در کنار ارتباط با مراکز پژوهشي و دانشگاهي ،سابقه ارائه و پشتيباني
دهها دستگاه آب فوق خالص از طريق مؤسسه بنيان دانشپژوهان از پيشگامان صنعت آب کشور را بر
عهده داشته است .اين سوابق تضمينکننده دستيابي به کيفيت و خلوص مورد نياز در دستگاه هاي
پيشرفته صنعتي و پژوهشي است.

آب فوق خالص وکاربرد آن
امروزه با پيچيده تر شدن سيستم هاي تحقيقاتي و اختصاصي شدن هر چه بيشتر کاربردهاي متنوع
آنها ،در مراکز تحقيقاتي ،آزمايشگاهي ،کنترل کيفي ،کارخانجات ،داروسازي و کلينيکال نياز به آب
فوق خالص) (Ultrapureبه ميزان قابل توجهي نسبت به گذشته افزايش يافته است.
آب فوق خالص بر اساس تعريف کلي به آبي اطالق مي شود که عاري از هر گونه ناخالصي اعم از يون
ها و ذرات معلق باشد و به لحاظ علمي و فني و بر اساس استانداردهاي معتبر به عنوان Type I
 waterشناخته مي شود و واجد پارامترهاي کمي و کيفي به شرح ذيل است:
 -1مقاومت الکتريکي 18.2MΩدر دماي  52درجه سانتي گراد
 -5هدايت الکتريکي 0.054µS/Cm
 -3مقدار کربن ارگانيک محلول )5-10PPB>(TOC
-4ذرات معلق جامد )1P/ML>(PARTICULATERS
-4آنزيم ها )(NUCLEASE<0.001NG/ML
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-2بارميکروبي)1ML/UFC >(BACTERIA
 -6سموم)10EC/ML>(ENDOTOXINS
سه پارامتر آخر جهت کاربردهاي خاص در آزمايشگاه هاي  IVFو مراکز تحقيقات سلولي – مولکولي
مورد توجه است.
طراحي خاص سيستم هاي جديد و پيشرفته امروزي از جمله GC , LC/MS , ICP/MS , HPLC
 SPECTROPHOTOMETERو  AASدر مراکز تحقيق و توسعه ) ، (R&Dسم شناسي،
آزمايشگاههاي کنترل کيفي ) (QA/QCغذا و دارو ،استاندارد ،پتروشيمي ها  ،صنايع داروسازي،
اتوآناالزيرهاي بيوشيمي در آزمايشگاه هاي تشخيص طبي ،سيستم هاي ميکرو الکتروفور،PCR ،
 ،Blottingکشت سلولي در مراکز  IVFو تحقيقات سلولي -مولکولي و باالخره در آزمايشگاههاي
صنايع الکترونيک ( ساخت نانو ذرات ،مدارات الکتريکي  ،ابررساناها) هوافضا و اپتيک به نحوي است
که در تمامي مراحل از آماده سازي نمونه تا به کارگيري ،استفاده از دستگاه ها و همچنين در پروسه
توليد نياز به آب ،حالل ،بافر ريجنت ) (Reagentبا درصد خلوص خيلي باالست که تقريبا همگي مي
بايست مطابق با استانداردهاي توليد و روش کار از آب فوق خالص مطابق با دستورالعمل هاي کمپاني
سازنده و رعايت کامل و دقيق استانداردهاي مربوطه است.

درباره دستگاه
دستگاه شما آب با کيفيت مورد نياز در فعاليتهاي آزمايشگاهي را فراهم مي کند .به اين منظور در
چند مرحله آلودگي هاي مختلف آب حذف مي شوند .دستگاه از دو بخش اصلي تشکيل شده که
بخش پيش تصفيه متناسب با آب ورودي شما با استفاده از انواع فيلترها به ويژه با استفاده از دو غشاء
 ROمقاومت آب خروجي به حداقل  5 MΩ.cmمي رساند .سپس در بخش نهايي با استفاده از
ستونهاي جاذب ،يونها و  TOCبه حد مورد انتظار کاهش مي يابد .بر روي دستگاه يک نمايشگر
مقاومت آب خروجي وجود دارد که به عنوان مالک مناسبي کيفيت آب خروجي را نشان مي دهد .در
دماي  52درجه سانتيگراد رسانايي ناشي از يونهاي  H+و  OH-به نحوي است که مقاومت MΩ.cm
 1.85حاصل مي شود .پس در حالتي که ميزان ساير يونها کمتر از يونهاي  H+و  OH-در دماي 52
درجه سانتيگراد شود ،مقاومت آب بر روي عدد  1.85 MΩ.cmثابت مي شود .اين عدد به معناي
حذف همه يونها نيست و همينطور در مورد ترکيبات غير يوني مانند ترکيبات کربني اطالعاتي نمي
دهد ولي مالک اوليه مناسبي براي تشخيص کيفيت آب است و در اغلب فعالتيهاي آزمايشگاهي
خلوص مناسب را دارد.
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به منظور بررسي دقيق تر ،کيفيت آب توليدي دستگاه با روشهاي  UV-Vis ،ICP-OESو HPLC
در زمان طراحي و ساخت سنجيده مي شود:
 :ICP-OESاندازه گيري ميزان يونهاي باقيمانده در آب خروجي و مقايسه با جدول مرجع.
همچنين بايد محاسبه ميزان رسانايي آب با دقت  %52براساس يونهاي اندازه گيري شده همخواني
داشته باشد.
 :UV-Visاندازه گيري ميزان کدورت آب و مقايسه با مقدار مرجع .آين آزمون براي اندازه
گيري ميزان ذرات ميکرومتري باقيمانده در آب استفاده مي شود و مشخص مي کند که ميزان اين
ذرات کمتر از حد مورد انتظار است.
 :HPLCبه منظور اندازه گيري ميزان (Total Organic Carbon )TOCمورد استفاده
قرار مي گيرد و انتظار مي رود که ميزان  TOCدر آب خروجي کمتر از  12 ppbباشد.
در رابطه با حضور ميکرو ارگانيسمها در آب خروجي تست هاي مرتبط صورت مي گيرد.
در اين نمونه از دستگاه کليه گازهاي موجود در آب از آب فوق خالص خروجي خارج مي شوند

لوازم جانبي دستگاه
شما در زمان تحويل دستگاه بخشهاي ذيل را تحويل مي گيريد:
بدنه اصلي دستگاه
بدنه قسمت پيش تصفيه
مخزن آب پيش تصفيه
دفترچه راهنما
 CDراهنما
اتصاالت و شيلنگها
کابل برق بهمراه فيوز يدکي
شلنگ ها و اتصاالت آب
فيلتر هاي اضافه يدکي (رايگان)

مراحل نصب و راه اندازي
دستگاه داراي اتصاالت لوله آب و اتصاالت تخليه فاضالب مي باشد .دستگاه بايد در نزديکي لوله آب و
لوله تخليه فاضالب قرار داشته باشد .اتصاالت توسط کارشناس نصب شده و هر گونه جابجايي دستگاه
بايد با هماهنگي شرکت و کارشناس مربوطه باشد
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نماهاي مختلف دستگاه:

نماي استيل دستگاه ZUD101

قسمت پايین دستگاه پیش فیلتر 2RO
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کليد فشاري آب
فوق خالص

گيج ميزان
خالء ديگسر

& LCD
TOUCH

گيج ميزان
آب ذخيره
تانک

محل خروج آب
فوق خالص و
گاز زدايی شده

کليد فشاري
آب خالص

محل خروج
آب خالص

نمايي کلي از  LCD &TOUCHنمايشي دستگاه
محل نمايش هدايت
الکتريکي/مقامت
الکتريکي

نمايش آالرم ها و خطاها

نمايش تذکرات
کليد دکمه
نوع آب
خروجي

تنظيمات
راهنما

روشن/خاموش کردن
CIRCULE
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مشخصات دستگاه
رديف

توضيحات

مشخصات

1

نام محصول

دستگاه توليد آب فوق خالص (آب ديونيزه)

5

کد محصول

ZUD101-B

3

خروجي )TYPE 1(UPURE

بصورت خروجي مستقل با کليد فشاري الکترونيکي وکيفيت آب  1.85مگا اهم.

4

خروجي )TYPE 3(PURE

بصورت خروجي مستقل با کليد فشاري الکترونيکي و کيفيت آب زير 5µSim/cm

2

فیلتر استريل  22میکرون

در خروجي آب دارد.

6

کیفیت آب ورودي

دستگاه مستقيما به آب شهري متصل مي شود

7

ظرفیت مخزن

داراي مخزن پر فشار ايزوله از هوا بمنظور کاهش آلودگي بوده و ظرفيت  15ليتر مي باشد .قابليت افزايش ظرفيت
وجود دارد.

.

سرعت تولید

توليد آب  Pureبرابر  2ليتر بر ساعت و سرعت دريافت آب pureو  upureبرابر  287ليتر بر دقيقه مي باشد

9

المپ UV

داراي المپ  UVبا عمر باال است.

 12نمايشگر ECMETER
11

15

سامانه جدا کننده گاز /
تزريق گاز
سیستم شستشوي
اتوماتیک فیلتر

داراي قابليت نمايش مقدار هدايت الکتريکي با دقت 0.1µSim/cmبا محدوده  1تا  µSim/cm 52و مقاومت
الکتريکي با دقت  0.1mΩو محدوده  1تا mΩ 1.85
دارد و گازهاي موجود در آب را از آن جدا مي نمايد
دستگاه قادر است فيلترهاي  ROخود را در انتهاي کار توليد آب بصورت اتوماتيک شستشو داده و به اين صورت عمر
فيلتر هاي  ROافزايش يافته و سبب بهبود توليد آب سيستم مي گردد .در ضمن از انباشته شدن ميکرو ارگانيسم در
اليه هاي مختلف فيلترها جلوگيري مي کند

 13پمپ گردشي

دستگاه داراي قابليت چرخش( )CIRCULATIONمي باشد با انتخاب اين گزينه بر روي  TOUCH LCDمي توان از
اين قابليت استفاده نمود .اين قابليت موجب افزايش خلوص آب در مواقع ضروري (پايين آمدن کيفيت رزين) مي شود.

 14پمپ گردشي خودکار

دستگاه طوري برنامه ريزي شده که با فواصل زماني مشخص و تعريف شده آب درون سيستم چرخ مي کند اين امر
موجب افزايش طول عمر رزين دستگاه مي شود.

 12تعداد باکس و اندازه

دستگاه در دو قسمت جدا از هم قرار دارد  -1قسمت باکس  : DIکه بر روي ميز قرار مي گيرد و اندازه آن 22*62*62
مي باشد  -5قسمت باکس  :ROکه در هر جايي قابليت نصب دارد و اندازه آن  22*22*22مي باشد

 16فشار آب ورودي

دستگاه داراي موتور پمپ ورودي مي باشد .موتور پمپ فشار آب ورودي را افزايش داده بگونه اي که دستگاه در
کمترين فشار آب کار مي نمايد .باالترين فشار 5bar

 17دماي آب ورودي

محدوده مجاز استفاده از دستگاه بين  2تا  42درجه سانتي گراد مي باشد دستگاه بگونه اي طراحي شده که به شما
اجازه گرفتن خروجي آب را در خارج از محدوده دمايي نمي دهد.

 1.توان مصرفي

توان مصرفي در حالت آماده بکار زير  1وات و در باالترين حالت  522وات مي باشد
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 19ولتاژ کاري

ولتاز کاري دستگاه در محدوده  552ولت برق شهري مي باشد  .براي مقابله با هر نوسان برق توصيه مي شود  ،برق
دستگاه از سيستم محافظ نوسان برق گرفته شود.

 52ايمني دستگاه

دستگاه داراي سيم زمين بوده و به خاطر خاصيت ضد آب بودن بدنه (بدنه پالستيک) دستگاه ايمن مي باشد .در
ضمن دستگاه داراي سنسورهاي فشار آب متعدد بوده که در صورت بروز مشکل در سيستم داخلي ،دستگاه خاموش
مي شود.

 51وزن دستگاه

باکس DIبرابر  .کيلوگرم و باکس  ROبرابر  12کيلوگرم مي باشد.

 55کاربري

در کليه آزمايشگاههاي شيمي  ،نانو  ،صنعت نفت  ،پتروشيمي پزشکي  ،کلينيکال و شاخه هاي مرتبط .

 53صفحه لمسي

داراي کنترل با استفاده از صفحه لمسي ) (TOUCH SCREENبمنظور راحتي کاربر مي باشد.

 54منوهاي LCD

صفحه  LCDداراي صفحات مختلف بوده و مي توان به صفحه راهنماي خطاها وآالرم هاي دستگاه  ،صفحه دسترسي به
تنظيمات دستگاه و ديتا الگر دستگاه دسترسي پيدا نمود .

 52آالرم هاي دستگاه

دستگاه بصورت هوشمند بوده و کليه تغييرات را ذخيره نموده و آالرم هاي مرتبط با زمان اتمام عمر قطعات مصرفي
دستگاه را بر روي نمايشگر  LCDمتذکر مي شود .در ضمن کيفيت آب خروجي  ،دماي آب و اشکال در سيستم داخلي
دستگاه را بصورت خطاهاي اضطراري به کاربر بر روي  LCDنشان مي دهد.

 56خدمات پس از فروش

بمدت  12سال خدمات پس از فروش دارد.

 57گارانتي

دستگاه بمدت  15ماه از زمان نصب داراي گارانتي مي باشد.

 5.نیاز به نصب و آموزش

بهمراه دستگاه يک  USER MANUALبهمراه  CDآموزشي شامل فيلم نحوه استفاده قرار خو.اهد گرفت  .در کنار
نصب دستگاه به کاربران آموزش کامل داده خواهد شد .در ضمن کاربران مي توانند با مراجعه به سايت شرکت و تماس
با کارشناسان مربوطه سواالت خود را مطرح نمايند.
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جدول مقايسه اي محصوالت تولید آب ديونیزه

خروجي آب TYPE I
خروجي آب TYPE II
خروجي آب TYPE III
فیلتر استريل

نوع آب ورودي

ظرفیت مخزن (لیتر)

سرعت تولید (لیتر /ساعت)

سرعت خروجي آب( لیتر در دقیقه)

المپ UV
سنسور هدايت الکتريکي

دستگاه تولید آب فوق خالص با تزريق گاز CO2

ZM101

- 

 

Circulation mode
سیستم گردشي اتوماتیک
سامانه جدا کننده گاز
سامانه تزريق گاز

شهري

11

5

0.1

 

0.5-5

5-00

110

10   

صنعتي

10

11



دستگاه تولید آب خالص

ZP101

-

-  

-

- 

-

-    

سیستم شستشوي اتوماتیک فیلتر

شهري

11

5

1

-

-



0.5-5

5-00

50

  

0

عمومي

10

11



-

فشار آب ورودي)(bar

دستگاه تولید آب فوق خالص

ZUR101

- 



مقطر

-

-

0.0

-    

-

-

-

5-00

00

  

10

آزمايشگاهي

10

11



دماي آب ورودي ()°c

باالترين توان مصرفي)(W

LCD & TOUCH
Data Logger
Error Alarm

دستگاه تولید آب فوق خالص

ZU101-B

- 

 

شهري

11

5

0.0

-    

-



0.5-5

5-00

10

15   

آزمايشگاهي

10

11



دستگاه تولید آب فوق خالص گاز زدايي شده

نشانی :تهران ،خیابان ستار خان ،خیابان حبیب اهلل ،خیابان بنفشه ،پالک  ،2شرکت زالالن شریف پارس
تلفن 620-55656566 :وبگاهwww.Zolalan.ir :

وزن دستگاه(کیلو گرم)

ZUD101-B

- 

 

شهري

11

5

0.5

-     



0.5-5

5-00

100

11   

آزمايشگاهي

10

11



نام محصول

کد محصول

کاربرد

خدمات پس از فروش(سال)

گارانتي (ماه)

نیاز به نصب و آموزش

محصوالت خالص سازي (ديو نیزه) آب سري 101

خطي مشي زالالن شريف پارس

دستیابي به خلوصي که شما ميخواهید ،وظیفه
ماست

نشانی :تهران ،خیابان ستار خان ،خیابان حبیب اهلل ،خیابان بنفشه ،پالک  ،2شرکت زالالن شریف پارس
تلفن620-55656566 :

وبگاهwww.Zolalan.ir :

