
مثل الـري بـالـغمر أو بـالـتـنـقـٌط أو , مـهما كانـت طـرٌـقة الـري المـستـخدمـة, أن ري الـنـبـاتـات ٌـحـتاج الى ثـبات فً تـدفق مـٌاه الـري بـشكل متـواصـل

لـذلك قـامـت . أن أٌـة مـعوقـات مثل األتـربة أو الـرمل أو األوسـاخ والـعوالـق تـؤدي الى أنـسداد أجـهزة الـري وبـالـتالـً الى عـدم وصـول المـاء الى الـنـباتـات . الـرش

.الشـركـة الـعـالمـٌـة بـتـصـنٌع وتـقـدٌـم أنـظـمـة تــصفـٌة مـخـتلـفة ومـتنـوعـة لـمـنع أو الـتقـلـٌل من حـدوث ذلـك

تـعـمـل هذه المـصـافـً على إزالـة الـحبـٌـبـات الـصـلبـة مـثل الـرمل واألوسـاخ من " .  و أقـلـهـا كـلـفـة" أن المـصـافً الـشـبـكـٌة أكـثر األنـواع إسـتـخداما

.ولـكنـهـا غـٌر فـعـالـة فً إزالـة الـطحـلب و المـواد الـعـضـوٌة, مـٌاه الـري

المـصـافـً الـبـالسـتـٌـكـٌـة الـشـبـكـٌة
/ مدخل 

مخرج

معدل 

التدفق

مساحة 

التصفٌة
مـش

(بـوصـه) ( س / 3م ) ( 2سم ) مٌـكرون

PE 2 2” 30 726
PSE 2 2” 35 968
PE 3 3” 45 726

PSE 3 3” 55 968

 بـار8أقـصى ضـغـط  ●

/ مدخل 

مخرج

معدل 

التدفق

مساحة 

التصفٌة
مـش

(بـوصـه) ( س / 3م ) ( 2سم ) مٌـكرون

DE 3 3" 50 1452
DE 4 4" 70 1452
DES 3 3" 60 1936

DES 4 4" 80 1936

 بـار8أقـصى ضـغـط  ●

/ مدخل 

مخرج

معدل 

التدفق

مساحة 

التصفٌة
مـش

(بـوصـه) ( س / 3م ) ( 2سم ) مٌـكرون

1725S120M 3/4" 8 140
1732S120M 1" 8 140
1750S120M 1 1/2" 15 246
1763S120M 2" 15 246

 بـار8أقـصى ضـغـط  ●

المـصـافـً الـمـعـدنـٌة الـشـبـكـٌة
/ مدخل 

مخرج

معدل 

التدفق
عـدد مـش

(بـوصـه) ( س / 3م ) الحـشـوات مٌـكرون

UNIMSF2-2 2" 17 2
UNIMSF3-2 3" 34 2
UNIMSF4-2 4" 55 2
UNIMSF2-1 2" 17 1

UNIMSF3-1 3" 34 1
UNIMSF4-1 4" 55 1

توفر ضغط أعلى عند الطلب ●  بـار6أقـصى ضـغـط  ●

125

20, 50, 

100, 125

الـفـالتـــــــــــــر/ أنــظـمـــة الـتـصــفــٌـة 

الـمـصــافــً الـبالسـتـٌـكـٌـة الـشـبـكـٌـة

50, 100, 

125

125

150 X 125

الـرمـز

الـرمـز

الـرمـز

الـرمـز



.  وتـسـخـدم إلزالـة الـحـبــٌـبات الـصـلـبة مـثل الـرمل باألضـافـة لـلمـواد الـعـضـوٌة, للـمـصـافً الـقرصـٌـة عـدة مـزاٌـا عـن الـمـصـافـً الـشـبـكـٌـة

وٌـقـوم الـضـغـط بأجـبـار, تتـكـون المـصـافـً الـقـرصـٌة من أقــراص دائـرٌـة أخـدودٌـة من كـال واجـهـتً الـقرص مـتالصـقـة مع بـعـضـها الـبـعـض

بـحــٌث تـقوم تلك األقـراص بـتمـرٌـر المـاء ومـنع الـحبٌـبـات و أاألوسـاخ من الـمرور وتـرسـٌـبـها , المـاء لـلمـرور من خـالل تلك األقـراص األخـدودٌـة

.على األقـراص من الـخارج

المـصـافـً الـبـالسـتـٌـكـٌـة الـقـرصـٌـة
/ مدخل 

مخرج

معدل 

التدفق

مساحة 

التصفٌة
مـش

(بـوصـه) ( س / 3م ) ( 2سم ) مٌـكرون

PD 2 2” 30 1302
PSD 2 2” 35 1805
PD 3 3” 40 1302

PSD 3 3” 45 1805
PSC 3 3" 30 1805

تـنـظـٌـف تـلـقـائـً دوار : PSC 3 ● بـار8أقـصى ضـغـط  ● PSC 3

/ مدخل 

مخرج

معدل 

التدفق

مساحة 

التصفٌة
مـش

(بـوصـه) ( س / 3م ) ( 2سم ) مٌـكرون

DD 3 3" 50 2604

DD 4 4" 70 2604
DDS 3 3” 60 3610
DDS 4 4" 80 3610

DDSC 4 4" 70 3610

● DDSC 4  : تـنـظـٌـف تـلـقـائـً دوار DDSC 4

/ مدخل 

مخرج

معدل 

التدفق

مساحة 

التصفٌة
مـش

(بـوصـه) ( س / 3م ) ( 2سم ) مٌـكرون

1725D120M 3/4" 4 90
1732D120M 1" 4 90
1750D120M 1 1/2" 14 254
1763D120M 2" 14 254

3/4 + 1 بـار للمـصافً 10أقـصى ضـغـط  ●

11/2 + 2 بـار للمـصـافً 8أقـصى ضـغـط  ●

مـصـافـً الـطـرد المـركـزي الـمـعـدنـٌة

/ مدخل 

مخرج

معدل 

التدفق

(بـوصـه) ( س / 3م )

UHCF002T 2" 17
UHCF003T/F 3" 34
UHCF042T/F 4" 55
UHCF006F 6" 114

توفر ضغط أعلى عند الطلب ● بـار6أقـصى ضـغـط  ●

فالنج أو مـسنن 4

فالنج 6

مـسـنن 2

الحـلـقـٌة/ الـمـصــافــً الـبالسـتـٌـكـٌـة القـرصــٌـة 

20, 50, 

100, 125

20, 50, 

100, 125

125

(بـوصـه)

الـرمـز

الـرمـز

الـرمـز

مخرج/  مدخل

فالنج أو مـسنن 3

الـرمـز



الـمـصــافــً الـرمـلـٌه ومـصافـً الـحـصى 

فـأن مـعـظم المـواد الـعـضـوٌـة وغـٌر الـعـضـوٌـة تـعـلـق بـمـادة الـرمل أو , عـند مـرور مـاء الـري من خالل المـصـافً الـرمـلـٌة أو مـصـافً الحـصى

. الحـصى المـوجـودة فً هذه المـصـافً بـٌـنما تـسـمح للـمـاء المـصـفى بـالمـرور من خاللـها 

أن فـاعـلـٌة هذه المـصـافً جـعـلـتها . على نـوع وطـبـٌـعة المـادة المـستـخـدمـة " تـتـنـوع مـادة الـرمل أو الحـصى من حـٌث الـشكـل والحـجـم أعـتـمادا

.الـوسـٌلة األفـضل والـناجعـة لـعـملـٌة تـصـفـٌة مـٌاه الـري المـسـتـخـدمة ألنـظـمة الـري بـالـتـنـقـٌـط والـرش

. أن عـملـٌة الـتـصـفـٌة بـأسـتـخدام هذه المـصـافً تـعتـبرعـملـٌة ذات عـمق من حٌث التـصـفٌة  لـوجود عـدة طـبقات أو طـبـقة عـمٌـقة من الـرمل أو الحـصى

أن مـعدل الـتـصـفـٌة ٌـعتـمد". و تـتـنـوع هذة الـطـبـقات من حٌث الـنوع فقد تتكون من الـرمل أو الحـصى أو الحصى والـرمل مـعا. وبالـتالً زٌـادة فً الـتصـفـٌة

.على نوع وعمق الـطبقة أو الـطـبقـات و أحـجـامها الـفـعـالة المـسـتـخدمة وسـرعة المـاء من خاللـها

تـقوم الشـركـة الـعالمـٌة بـتزودكم بـكافـة إحـتـٌـاجـاتكم من هذه المـصـافً ومـلحـقاتـها من المـحـابـس وقـطع الـربط لـمداخل ومـخارج المـصافً وأنـظـمة 

الـتحـكم الـٌدوٌـة أو الـتلـقـائـٌـة كمـا تـقوم بـتـقـدٌم خـدماتـها من خـدمة الـتصـمٌم الـكامل لمجموعات المـصافً ذات الـتـشغـٌل الـٌدوي أو الـتـلـقـائـً 

(الـتـنظـٌف األتـوماتـٌكً )

المـصـافً الـرملـٌة و مـصافً الحـصى األحـادٌـة الـعـامـودٌـة
/ مدخل 

مخرج

معدل 

التدفق

مساحة 

التصفٌة
diffusers نـوع

(بـوصـه) ( س / 3م ) ( 2سم ) سم/  الـقـطر سم/  الـعـمق عـدد المخرج و المدخل

UVMF002T 2" 17 2826 60 50 15 مـسـنن

UVMF003T/F 3" 34 5672 85 90 28 فالنـج/  مسنن

UVMF004T/F 4" 57 9499 110 120 45 فالنـج/  مسنن

توفر ضغط أعلى عند الطلب ● بـار6أقـصى ضـغـط  ●  من مساحة سطح المصفى2م/ س / 3 م60مـعدل التـصرٌف    ●

diffusers

(المـجـموعـات  )المـصـافً الـرملـٌة و مـصافً الحـصى الـمـتـعـددة الـعـامـودٌـة 
/ مدخل 

* مخرج
معدل 

التدفق

مساحة 

التصفٌة
diffusers نـوع

(بـوصـه) ( س / 3م ) ( 2سم ) سم/  الـقـطر سم/  الـعـمق عـدد المخرج و المدخل

UVMF002X2 2" 34 5652 60 50 30 3" Flange
UVMF002X3 2" 51 8478 60 50 30 4" Flange
UVMF003X2 3" 68 11343 85 90 56 4" Flange

UVMF003X3 3" 102 17015 85 90 56 6" Flange
UVMF003X4 3" 136 22687 85 90 56 6" Flange
UVMF003X5 3" 170 28358 85 90 56 8" Flange
UVMF004X2 4" 114 18997 110 120 90 6" Flange
UVMF004X3 4" 171 28496 110 120 135 8" Flange
UVMF004X4 4" 228 37994 110 120 180 8" Flange

UVMF004X5 4" 285 47493 110 120 225 10" Flange

توفر ضغط أعلى عند الطلب ● بـار6أقـصى ضـغـط  ●  من مساحة سطح المصفى2م/ س / 3 م60مـعدل التـصرٌف    ●
األحـادي لـلـمصـفً األبـعـاد *

الـمصـفى أبـعاد

الـرمـز

الـرمـز
* الـمصـفى أبـعاد



(أحـادٌة الـغـرف  )المـصـافً الـرملـٌة و مـصافً الحـصى األحـادٌـة األفـقـٌة 

/ مدخل 

مخرج

معدل 

التدفق

مساحة 

التصفٌة
diffusers نـوع

(بـوصـه) ( س / 3م ) ( 2سم ) سم/  الـقـطر سم/  الـطول عـدد المخرج و المدخل

UHSMF002T 2" 18 3000 50 60 15 مـسـنن

UHSMF003T/F 3" 36 6000 60 100 28 فالنـج/  مسنن

UHSMF004T/F 4" 60 10000 80 125 45 فالنـج/  مسنن

توفر ضغط أعلى عند الطلب ● بـار6أقـصى ضـغـط  ●  من مساحة سطح المصفى2م/ س / 3 م60مـعدل التـصرٌف    ●

diffusers

(ثـنـائـٌـة الـغـرف  )المـصـافً الـرملـٌة و مـصافً الحـصى األحـادٌـة األفـقـٌة 

/ مدخل 

مخرج

معدل 

التدفق

مساحة 

التصفٌة
diffusers نـوع

(بـوصـه) ( س / 3م ) ( 2سم ) سم/  الـقـطر سم/  الـطول عـدد المخرج و المدخل

UHDMF003T/F 3" 36 6000 60 100 30 فالنـج/  مسنن

UHDMF004T/F 4" 60 10000 80 125 45 فالنـج/  مسنن

UHDMF006F 6" 108 18000 90 200 88 فالنـج 

توفر ضغط أعلى عند الطلب ● بـار6أقـصى ضـغـط  ●  من مساحة سطح المصفى2م/ س / 3 م60مـعدل التـصرٌف    ●

األحـادي لـلـمصـفً األبـعـاد *

diffusers

الـرمـز

الـرمـز

* الـمصـفى أبـعاد

* الـمصـفى أبـعاد
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مثل الـري بـالـغمر أو بـالـتـنـقـٌط أو , مـهما كانـت طـرٌـقة الـري المـستـخدمـة, أن ري الـنـبـاتـات ٌـحـتاج الى ثـبات فً تـدفق مـٌاه الـري بـشكل متـواصـل

لـذلك قـامـت . أن أٌـة مـعوقـات مثل األتـربة أو الـرمل أو األوسـاخ والـعوالـق تـؤدي الى أنـسداد أجـهزة الـري وبـالـتالـً الى عـدم وصـول المـاء الى الـنـباتـات . الـرش

.الشـركـة الـعـالمـٌـة بـتـصـنٌع وتـقـدٌـم أنـظـمـة تــصفـٌة مـخـتلـفة ومـتنـوعـة لـمـنع أو الـتقـلـٌل من حـدوث ذلـك

تـعـمـل هذه المـصـافـً على إزالـة الـحبـٌـبـات الـصـلبـة مـثل الـرمل واألوسـاخ من " .  و أقـلـهـا كـلـفـة" أن المـصـافً الـشـبـكـٌة أكـثر األنـواع إسـتـخداما

.ولـكنـهـا غـٌر فـعـالـة فً إزالـة الـطحـلب و المـواد الـعـضـوٌة, مـٌاه الـري



.  وتـسـخـدم إلزالـة الـحـبــٌـبات الـصـلـبة مـثل الـرمل باألضـافـة لـلمـواد الـعـضـوٌة, للـمـصـافً الـقرصـٌـة عـدة مـزاٌـا عـن الـمـصـافـً الـشـبـكـٌـة

وٌـقـوم الـضـغـط بأجـبـار, تتـكـون المـصـافـً الـقـرصـٌة من أقــراص دائـرٌـة أخـدودٌـة من كـال واجـهـتً الـقرص مـتالصـقـة مع بـعـضـها الـبـعـض

بـحــٌث تـقوم تلك األقـراص بـتمـرٌـر المـاء ومـنع الـحبٌـبـات و أاألوسـاخ من الـمرور وتـرسـٌـبـها , المـاء لـلمـرور من خـالل تلك األقـراص األخـدودٌـة

مـصـافـً الـطـرد المـركـزي الـمـعـدنـٌة



الـمـصــافــً الـرمـلـٌه ومـصافـً الـحـصى 

فـأن مـعـظم المـواد الـعـضـوٌـة وغـٌر الـعـضـوٌـة تـعـلـق بـمـادة الـرمل أو , عـند مـرور مـاء الـري من خالل المـصـافً الـرمـلـٌة أو مـصـافً الحـصى

. الحـصى المـوجـودة فً هذه المـصـافً بـٌـنما تـسـمح للـمـاء المـصـفى بـالمـرور من خاللـها 

أن فـاعـلـٌة هذه المـصـافً جـعـلـتها . على نـوع وطـبـٌـعة المـادة المـستـخـدمـة " تـتـنـوع مـادة الـرمل أو الحـصى من حـٌث الـشكـل والحـجـم أعـتـمادا

.الـوسـٌلة األفـضل والـناجعـة لـعـملـٌة تـصـفـٌة مـٌاه الـري المـسـتـخـدمة ألنـظـمة الـري بـالـتـنـقـٌـط والـرش

. أن عـملـٌة الـتـصـفـٌة بـأسـتـخدام هذه المـصـافً تـعتـبرعـملـٌة ذات عـمق من حٌث التـصـفٌة  لـوجود عـدة طـبقات أو طـبـقة عـمٌـقة من الـرمل أو الحـصى

.على نوع وعمق الـطبقة أو الـطـبقـات و أحـجـامها الـفـعـالة المـسـتـخدمة وسـرعة المـاء من خاللـها

تـقوم الشـركـة الـعالمـٌة بـتزودكم بـكافـة إحـتـٌـاجـاتكم من هذه المـصـافً ومـلحـقاتـها من المـحـابـس وقـطع الـربط لـمداخل ومـخارج المـصافً وأنـظـمة 

الـتحـكم الـٌدوٌـة أو الـتلـقـائـٌـة كمـا تـقوم بـتـقـدٌم خـدماتـها من خـدمة الـتصـمٌم الـكامل لمجموعات المـصافً ذات الـتـشغـٌل الـٌدوي أو الـتـلـقـائـً 

المـصـافً الـرملـٌة و مـصافً الحـصى األحـادٌـة الـعـامـودٌـة

(المـجـموعـات  )المـصـافً الـرملـٌة و مـصافً الحـصى الـمـتـعـددة الـعـامـودٌـة 


