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د . میرو مشهورترین و البته جزو بهترین دستگاه هاي تصفیه آب خانگی در ایران به شمار سی سی کا ، میتوان گفت معروف ترین و

آب خانگی تایوانی اصل افتاد براي تعویض فیلتر تصفیه آب از همان اول که به فکر تولید دستگاه تصفیه CCKاز آنجایی که کمپانی

CCK سی سی کا دیگر نیز تدبیري اندیشید و اقدام به تولید مرغوب ترین و بهترین فیلتر اصلی و حتی مارك هايCCK  کرد ، به

از تولید دستگاه تصفیه آب خانگی سی سی کا بیشتر است زیرا بسیاري از  لتر تصفیه آب خانگی این شرکتگونه اي که تولیدات فی

فیلتر تصفیه آب سی سی کا هاي خدمات پس از فروش تصفیه آب خانگی ، از فیلترهاي سی سی کا براي تعویض شرکت

Replacement CCK Water Filters ویض تع و یاتعویض فیلتر تصفیه آب سافت واتر آب نظیربرندهاي دیگر تصفیه  و یا بسیاري از

.استفاده مینمایندفیلتر تصفیه آب پیوریکام

فیلترهاي  اینچ و شاید باورتان نشود هم به صورت 10هم به صورت خانگی در سایز  در بازار تصفیه آب جهان فیلترهاي سی سی کا

ن کن پلی پروپیلن سی گونه اي که براي مثال فیلتر آب شیری صنعتی و نیمه صنعتی تصفیه آب خانگی تولید و استفاده میشود . به

تصفیه آب نیمه صنعتی ورودي  اینچ و به دو صورت فیلتر اسلیم تصفیه آب و فیلتر جامبو 40اینچ  30اینچ 20 سی کا در سایز هاي

.از فیلترهاي تصفیه آب سی سی کا بپردازیم ساختمان نیز موجود است . حال میخواهیم به هر یک

سی سی کا	CCKیه آبآموزش ترتیب مراحل تعویض فیلتر تصف



تولید و از  مرحله اي 6شش مرحله و دستگاه تصفیه آب خانگی سی سی کا به صورت شش فیلتره  ، درCCKفیلتر تصفیه آب

.میگیرد بهترین روش تصفیه آب آشامیدنی یعنی روش اسمز معکوس آر او بهره

سی  یا پلی پروپیلن PPرا مشاهده میکنید . نام این فیلتر ، پ پ 1CCKشماره یک  در مرحله اول تصفیه آب سی سی کا ، فیلتر

.نیز به آن گفته میشود CCKاینچ 10سی کا است و فیلتر الیافی 

علمی  بزرگترین امالح آب آشامیدنی که با چشم قابل دیدن هستند میپردازد و اصالح لتر مرحله اول سی سی کا به حذف و جذبفی

.میکرون را جذب میکند 5آن ، امالح بزرگتر از 

شدن و  س از کثیفساخته شده و نام آنرا فیلتر نخی نیز میگویند . معموال این فیلتر پ این فیلتر الیافی بسیار فشرده و مرغوب

.در لوله کشی ساختمان است اشباع شدن به رنگ قرمز در میاید که دلیل این رنگ قرمز زنگ آب موجود

مینمایید  ها نیز کامال قابل دیدن و رویت است توسط این فیلتر که در روبرو مشاهده این رسوبات که در کتري آب جوش تمام خانه

که آب دیگر وارد فیلترهاي مراحل بعدي تصفیه آب سی سی  یار عالی است زیرا باعث میشودتسفیه میشود و عملکرد این فیلتر بس

.تصفیه آب خانگی و قطعات تصفیه آب و اتصاالت آن رسوب نگیرد کا نشود و در شلنگهاي

نرمال و  متفاوت است و عمر مفید این فیلترها بستگی به مصرف 3و2و1، در مراحل  CCKتعویض فیلتر تصفیه آب زمان

ماه است و خدمات پس  4الی  3، معموال هر  1CCKشماره یک  استاندارد خانواده عزیزتان دارد اما به طور عادي زمان تعویض فیلتر

میتوانید جهت انجام  .آسا است سی سی کا برعهده نمایندگی رسمی و تخصصی آن یعنی شرکت تصفیه CCK از فروش تصفیه آب

.فرمایید با ما تماس حاصل CCKانواع خدمات تعویض فیلتر تصفیه آب



شماره دو  نامیده میشود . فیلتر CCKیلتر آب شیرین کن کربن فعال سی سی کاتایوانی ، ف فیلتر مرحله دوم این تصفیه آب خانگی

.کن خانگی سی سی کا میپردازد سیسیکا یک فیلتر تایوانی اصلی است که به جذب کلر آب در آب شیرین 2

 است که فیلتر مرحلهبا وجود کربن بالك مرحله سوم تکمیل میگردد به این صورت  یا کربن اکتیو سی سی کا GACفعالیت فیلتر

اما فیلتر کربن بالك فشرده تر از کربن فعال و به  دوم کربن ساخته شده از پوسته نارگیل را به صورت دانه هاي ریز در خود دارد

.صورت مغز مداد است

تصفیه  یلتر دومکا با آزادسازي یونهاي مثبت و منفی ، کلر آب آشامیدنی را از ف آب تصفیه کن سی سی UDFدانه هاي جی اي سی

دارد که از جمله آنها میتوان به سفید شدن مو ، ریزش  آب سی سی کی ، جذب میکند . کلر در آب آشامیدنی مضرات بسیار زیادي

سوم فیلتر هاي تصفیه آب  در بانوان و همچنین ایجاد بیماري هایی در بدن انسان شود که در مراحل دوم و مو در مردان ، ریزش مو

.تسویه میشود سیار ساده حل میگردد و کلر از آب کامالاین موضوع ب

کلر آب  رنگ ماهی ها میگردد که میتوان با استفاده از فیلترهاي دوم و سوم تصفیه آب کلر در آب آکواریوم هم باعث از بین بردن

 تصفیه آب براي آکواریوم استفاده مینمایید حتما هر سه ماه به آکواریوم را نیز حذف نمود . توجه داشته باشید اگر از این فیلترهاي

آب شیرین آکواریوم  خود اقدام کنید تا فیلترها اشباع نشده و بیماري جان ماهی هاي آب شور و یاCCKتعویض فیلتر تصفیه آب

حلول ضد کلر آب آکواریوم و محلول آب آکواریوم وجود دارد مانند م شما را به خطر نیندازد . روش هاي دیگري نیز براي حذف کلر

نمیشود و از بهترین روش حذف کلر از  آب آکواریوم که همه آنها نیاز به هزینه هاي مداوم و زیادي دارد که پیشنهاد حذف کلر از

فیلتر تصفیه آب اشاره نمود آب آکواریوم میتوان استفاده از همین



.

 کربن بالك یا کربن فشرده است که براي مثال میتوان به فشردگی مغز مداد اشاره ، CCKفیلتر مرحله سوم آب تصفیه کن خانگی

وان است و به این صورت تولید شده که میتوان تای سی سی کا اصل 3نام تجاري فیلتر تصفیه آب شماره سه  CTOکرد . سی تی او

در هر دو سر این فیلتر  باال داخل هوزینگ تصفیه آب قرار داد ، زیرا واشر فیلتر تصفیه آب کربن بالك هر دو طرف این فیلتر را در

.تعبیه شده است

 ست و فیلتر مرحله دوم را باید دقتدر مرحله دوم به این صورت نی CCKتصفیه آب اما توجه داشته باشید اصول تعویض فیلتر

اکتیو وارد هوزینگ شده و از ورودي آن خارج میگردد و  کنید که واشر آن در باال قرار گیرد در غیر این صورت آب از خروجی کربن

.آب آشامیدنی تصفیه شده شما میشود باعث ایجاد میکروب در

CCKقیمت فیلتر تصفیه آب .اینچ تولید میگردد 40اینچ  30اینچ  20ینچ ا 10کربن بالك نیز همانند دو فیلتر قبلی خود در سایز 

هر سه ماه سه  CCKفیلترهاي تصفیه آب به صورت پک و ست سه تایی مراحل اول دوم و سوم ارائه میشود و معموال تعویض

.فیلتر میگردند فیلتر اول و فیلترهاي پایینی تعویض

نیز همانند  کربن بالك جامبو نیز که در دستگاه تصفیه آب ورودي ساختمان استفاده میگردد لترعملکرد فیلتر کربن بالك اسلیم و فی

.آب کلر آب را میگیرد دستگاه تصفیه آب خانگی استاندارد است و مواد داخل فیلتر تصفیه

مرحله چهارم ممبران تصفیه آب خانگی	CCKزمان تعویض فیلتر تصفیه آب



کمپانی  خود سی سی کا تولید نمیگردد . ممبران فیلتري بسیار ریز بافت است که هر فیلتر ممبران تصفیه آب سی سی کا ، در مارك

گالن دستگاه تصفیه آب خانگی میپردازند  50این ممبران  و شرکتی اقدام به تولید آن نمیکند و معموال یک سري شرکت ها به تولید

.بیشتر آشنایی پیدا کنیم از این مارکها میپردازیم تا با زمان تعویض فیلترهاي تصفیه آب سی سی کا . به اختصار به هر یک

توراي  و Toray Film Blue، ممبران توراي فیلم آبی Filmtec، ممبران فیلمتک Vontron در عکس باال به ترتیب ممبران ونترون

.را مشاهده مینمایید Toray Film Goldفیلم طالیی

اورجینال  استاندارد وکامال  cckگالن براي تعویض فیلتر تصفیه آب 50در ظرفیت  ممبران ونترون یک ممبران تصفیه آب اصلی و

ممبران خانگی داراي هولوگرام و نماد اصالت است و الیاف  لیتر آب در شبانه روز را داراست . این 200است و توانایی تصفیه 

. بسیار ریزبافتی دارد

عملکرد ممبران  ه وفیلمتک که ساخت شرکت داو آمریکا میباشد جان تازه اي میگیرند . وظیف ، با ممبران cckفیلتر هاي تصفیه آب

.امالح آب همانند نیترات نیتریت و آرسنیک است ، کاهش سختی آب و حذف مضرترین cckتصفیه آب خانگی فیلمتک

کامال  بهترین فیلتر ممبران تصفیه آب خانگی به شمار میرود . ساخت کشور ژاپن است و فیلتر ممبران توراي فیلم ، آبی و طالیی از

نیز استفاده میگردد  cckخدمات پس از فروش تصفیه آب عمر فیلتر ممبران تصفیه آب توراي فیلم که در ریزبافت طراحی شده .

.میکرون حذف مینماید 0,0001نیم است و به خوبی امالح مضر آب را تا  معموال یکسال تا یک سال و

سی سی کا فیلتر پست کربن و مینرال



که به عمکرد آب شیرین کن مشهور است . این فیلتر مرحله  ، فیلتري کپسول مانند CCKفیلتر پست کربن

 لیدات مهم شرکت تصفیه آب سی سی کا تایوان بهسی کا ساخت کشور تایوان و از تو سی 5پنجم شماره پنج 

بین المللی غذایی و آب را در  سی سی کا کامال اورجینال و استاندارد هاي Post Carbonشمار میرود . فیلتر

.اروپا براي فیلترهاي تصفیه آب میباشد CEجهان کسب کرده و همچنین شامل استاندارد

آسانی از سایت تعویض فیلتر دات آي آر امکانپذیر است . به طور  به CCKخرید اینترنتی فیلتر تصفیه آب

آب آشامیدنی  کردن شیر تصفیه آب خانگی ، وارد فیلتر پنجم آب تصفیه کن میشود و بو و طعم کلی آب با باز

.مورد مصرف شما را شیرین مینماید

مرحله بعدي یعنی ششم انجام ماه با فیلتر  6معموال هر  CCKزمان تعویض فیلتر مرحله پنجم تصفیه آب

جهت  به موقع باعث میگردد که کربن داخل فیلتر پنجم اشباع نشود و عملکرد خوبی در میگیرد . این تعویض

.بهبود طعم و بوي آب آشامیدنی داشته باشد

اصولی تعویض فیلترهاي تصفیه آب ، مزه آب آشامیدنی کمی تلخ  در صورت عوض نکردن فیلتر پنجم در زمان

کنید به  علت تلخی آب آشامیدنی تصفیه شده ، تعویض نکردن به موقع فیلترهاست . سعی واهد شد و پسخ

سالمتی بدن شما و عزیزانتان در میان  صورت دوره اي و در زمان اصولی هر فیلتر را تعویض کنید چون بحث

.نیست ارياست و آب آشامیدنی مسئله شوخی برد



، نصب گردیده است . فیلتر مینرال میتوان گفت از  مینرال تصفیه آبCCKفیلتردر مرحله ششم ،

دستگاه تصفیه فیلتر ، به شمار میرود و شما میتوانید براي خرید CCKفیلترهاي تصفیه آب خانگیمهمترین

مراجعه نمایید . معموال فیلتر هاي باالیی تصفیه آب خود حتی در مرحله ششم نیز به کارشناسان ما آب خانگی

هم این کارشناسان فنی ، تعویض مینمایند زیرا هم ورودي و خروجی هاي پیچیده اي دارد وطسی سی کا را فق

.تفلون و آب بندي بسیار اصولی داردفیلترها شامل اتصاالت کوئیک فیتینگ میشوند که نیاز به بستن نوار

مرحله تصفیه ،  5ز نامیده شده و پس از گذشتن آب ا CCK ،Mineralفیلتر امالح معدنی تصفیه آب خانگی

امالح معدنی مفید عاري از هر گونه امالح مضري شده است ، فیلتر مینرال به برگرداندن و حفظزمانی که کامال

یک فیلتر  .c.c.kشایانی میکند . مینرالآب آشامیدنی نظیر کلسیم ، منیزیم ، سدیم و بی کربنات کمک

میخورد و میزان هر کدام از امالح مفید روي لیبل فیلتر  1/4فیتینگ سایز کارتریج است که اتصاالت کوئیک

.سی کا نوشته شده استسی

امریست که باید به صورت تنظیم شده و برنامه ریزي شده دقیق انجام CCKتعویض فیلتر تصفیه آبزمان

ها ، شلنگمزایایی تعویض به موقع فیلترهاي آب شیرین کن خانگی میتوان به رسوب نگرفتنگیرد که از

مانند هاي پرشر و لو پرشر افزایش فیلترها و قطعات تصفیه آب اشاره نمود . عمر شیرهاي برقی تصفیه آب

خانگی شما رسوب نمیگیرد و نیاز به تعویض مغزي شیر تصفیه آب پیدا میابد و عالوه بر اینها شیر تصفیه آب

.کردنخواهید

 CCKیض فیلتر دستگاه تصفیه آب خانگی اسمز معکوستعوما به سالمت شما عزیزان میپردازیم و خدمات

و سفارش تعویض خرید اینترنتی فیلتر تصفیه آبو البرز انجام میدهیم . جهتاصل تایوان را در تهران

ساعته پاسخگوي  24هفت روز هفته و نمایید ما فیلتر دستگاه تصفیه آب خود با کارشناسان ما تماس حاصل

.امر شما دوستان خواهیم بود
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