
دور ریز آب ) آب تصفیه نشده یا پساب ( در 
 دستگاه تصفیه آب چقدر است؟ بازدهی دستگاه

آب را دارند این مسئله هست که  همواره یکی از مهمترین مسایلی که ذهن مشتریان و بخصوص افرادی را که قصد خرید دستگاه تصفیه

 دستگاههای تصفیه آب چقدر از آب را تصفیه می کنند و در واقع بازدهی این دستگاهها چقدر است ؟

همانطور که اطالع دارید دستگاههای تصفیه آب مقداری از آب ورودی را تصفیه میکنند و مقداری دیگر را که غلظت آلودگی در آن باالست 

الب به دور می ریزند . مقدار آب فاضالب بستگی به کیفیت آب ورودی ، کیفیت فیلتر ممبران ، کیفیت مورد نیاز آب ، به صورت آب فاض

برابر آب تصفیه شده است  4الی  1.5خروجی و طراحی دستگاه دارد ولی عموما در دستگاههای تصفیه آب خانگی مقدار آب دور ریز حدود 

% آب را تصفیه میکنند . این آب در دستگاههای خانگی به وسیله یک بست به 40% الی 20انگی حدود . یعنی اینکه دستگاههای تصفیه آب خ

 فاضالب می ریزد .

 

  

 آیا مقدار این آب زیاد نیست و در واقع آب اسراف نمی شود ؟

لیتر خواهد  10لیتر و حتی کمتر است ، مقدار آب فاضالب حدود  5با توجه به مصرف آب تصفیه شده یک خانواده معمولی که در روز حدود 

توجهی شود که همینطور هم هست ولی با توجه به  بود . شاید این مقدار عدد زیادی به چشم آید و یا در مقیاسهای بزرگ و شهری عدد قابل

جنبه سالمتی آب سالم ارزشش را دارد و همچنین اینکه مقدار این آب در مقابل با مصرف روزانه آب در کاربردهای دیگر واقعا مقدار کمی 

 خواهد بود .



 

 آیا نمی شود مسیر این لوله را مسدود کرد که آب به فاضالب نرود ؟

آب دورریز وجود دارد و نمی توان از آن جلوگیری کرد . اگر مانع از خروج آن شود ، فیلترهای  ROخیر ، در تکنولوژی سیستم های 

 دستگاه شما خیلی زود خراب خواهند شد .

  

 از آب دور ریز نمی توان استفاده دیگری کرد ؟

ن ( به عنوان آب برای شستشو ، آب برای آبیاری باغچه ، آب برای مصارفی به عنوان آشامیدن خیر ولی میتوان از آن ) با توجه به سختی آ

همچون سیفون دستشویی ، منبع آب آتش نشانی و ... استفاده کرد . این آب را آب خاکستری مینامند زیرا گرچه این آب قابل آشامیدن نیست 

 ولی کیفیت الزم برای مصارفی همچون موارد ذکر شده را داراست .

  

 این آب به طور مداوم جریان دارد ؟آیا 

خیر ، تنها زمانی که دستگاه در حال کار میباشد و آب تصفیه شده تولید میکند ، آب فاضالب نیز تولید می گردد و بعد از پر شدن مخزن و 

 خاموش شدن دستگاه ، باید جریان آن قطع شود .

  

 مقدار این آب در دستگاههای صنعتی چقدر است ؟

ای صنعتی بازدهی کمی باالتر میرود و با توجه به کیفیت آب ورودی و خروجی ، کیفیت فیلترها و نوع طراحی دستگاه متفاوت در دستگاهه

 % برساند . 90یا  80% آب تصفیه شده است و طراح میتواند این عدد را حتی به 50هست . معموال این عدد در بدترین شرایط 

  

 دستگاهی وجود دارد که آب دورریز نداشته باشد ؟

، فیلتراسیون و دستگاههای تبادل یون رزینی ، دور ریز آب ندارند ولی خب این دستگاهها قدرت کافی همچون دستگاههای  UFدستگاههای 

 اسمز معکوس را ندارند .

  

 آیا میشود میزان آب پساب را کاهش داد ؟
 کند، بازدهی دستگاه بسیار بیشتر خواهد بود و نسبت تولید آب تصفیه شده به آب فاضالب باالتر خواهد رفت. اگر دستگاه در حالت بهینه کار


