ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺎی آب ﺳﺮدﮐﻦ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺎی آب ﺳﺮدﮐﻦ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر  :وﻗﺘ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،آﺧﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﺮان ﺑﺎﺷﯿﺪ،
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آب ﺗﻤﯿﺰ دﺳﺘﺮﺳ دارﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .در ﻫﺮ ﯾ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ،آب ﺑﺪون ﺷ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺪاری و رﻋﺎﯾﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﯾﻤﻨ ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع در

ﻣﻮرد ﻓﻠﻮراﯾﺪ آب ،ﺧﻠﻮص آب و ﮐﻠﺮﯾﻨﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺘ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣ ﺷﻮد،
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺎی آب ﺳﺮدﮐﻦ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻬﻤ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘ آب ﺳﺎﻟﻢ و ﻗﺎﺑﻞ آﺷﺎﻣﯿﺪن و ﺧﻨ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ از دﯾﺪ روان ﺷﻨﺎﺳ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
دﯾﺮ ذﻫﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻮارد ﮐﺎری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .آب ﺳﺎﻟﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﯾ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ) ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺴﺮدﮐﻦ و
ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی آﻧﻬﺎ ( را ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای آن ﻫﺎ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آب را ﺗﻤﯿﺰ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ و واﮐﻨﺶ ﻫﺎی آﻟﺮژﯾ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ آب را ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣ دﻫﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای در ﻃﻌﻢ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا آب
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻃﺒﯿﻌ ﺗﺮ و ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی آب ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ دﻓﺘﺮ ﺷﻤﺎ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .ﺷﻤﺎ

ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺮای ﺣﻤﺎم و ﺑﺮای ﻣﺼﺮف آب در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ
ﮐﻤ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ آن را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ و ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد در
ﻃﻮﻻﻧ ﻣﺪت ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

