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هب انم خالق زیبایی اه

در قــرن  21در حالــی کــه مــا از آســودگی و آسایشــی کــه تکنولــوژی بــرای مــا
ایجــاد نمــوده لــذت مــی بریــم ،درعیــن حــال باعــث آلودگــی جــدی کــره خاکــی
شــده ایــم .حفــظ و نگهــداری محیــط زیســت و توجــه بــه محیــط زندگــی یــک
چالــش ضــروری و پیــش روی مــا مــی باشــد.
شــادتکس بعنــوان یــک شــرکت دوســتدار طبیعــت در زمینــه تصفیــه ضایعــات

گازهــای صنعتــی ،تصفیــه هــوا و بخــارات روغنــی ،بــا شــعار << علــم و تکنولــوژی
در خدمت طبیعت >> می باشــد .محصوالت این شــرکت با اســتفاده از سیســتم
فیلترهــای الکترواســتاتیکی و بــا آخریــن تکنولــوژی روز دنیــا در خدمــت مــردم
و در راســتای حفــظ محیــط زیســت خدمــات رســانی مــی نمایند.ایــن سیســتم هــا
مــی توانــد بــرای هــوای خروجــی هواکــش رســتوران ها،هتــل هــا ،دســتگاههای
ریســندگی  ،ماشــین آالت تکمیــل پارچه(اســتنتر،چاپ ،ترموســت و)...وتولیــد
چــرم مصنوعــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

نحوهی کارکرد سیستم:
سیســتم دو قســمتی بــوده ،یکــی شــامل
قســمت یونیزاســیون و یکی قســمت جمع آوری
میباشــد .یــک ســری از رشــته هــای تنگســتن و
صفحــه هــای تخــت مقابــل هــم تشــکیل دهنــده
قســمت یونیزاســیون مــی باشــند.خرده ذرات و
آلودگــی هــا توســط یونایــزر بــار منفــی یــا مثبــت
داده مــی شــوند .یــک ســری صفحــات مــوازی
نیــز تشــکیل دهنــده قســمت جمــع آوری
مــی باشــند.صفحات بوســیله جریــان مســقیم
پرفشــار ( الکتــرود مشــابه بعنــوان یونایــزر ،بــا
نصــف ولتــاژ) شــارژ شــده اســت .ذرات بــاردار
شـــده بوسیلـه صفحـات جذب شـده و همـزمان
بوســیله صفحــات بــاردار دفــع مــی گردنــد.
بنابرایــن ذرات و آلودگــی هــا بــه راحتــی از بیــن بــرده مــی شــود.
ایــن دســتگاه هــا بنــا بــه شــرایط اســتفاده و تــوان تصفیــه ذرات ریــز تــا میــزان  0.01میکــرون
را دارا بــوده ،قابلیــت اتصــال بــا یکدیگــر را نیــز داشــته ،بطــوری کــه در شــرایطی کــه غلظــت دود
بــاال مــی باشــد ( بــا حجــم ثابت)،مــی تــوان دو دســتگاه را بطــور افقــی ســری نمــود (عکــس  )1کــه
باعــث افزایــش راندمــان و تصفیــه دود غلیــظ مــی شــود .در عیــن حــال ،زمانــی کــه نــوع دســتگاه
ثابــت مــی باشــد ،ولــی بــا افزایــش حجــم دود مواجــه هســتیم ،مــی تــوان از دو دســتگاه بصــورت
مــوازی اســتفاده نمــود تــا حجــم بیشــتری از دود مــورد تصفیــه قــرار گیرد(.عکــس )2
دســتگاه هــای تصفیــه دود بــر اســاس نیــاز مصــرف کننــده در تــوان هــا و انــدازه هــای مختلفــی
ارائــه مــی گــردد کــه مــی تــوان مــدل هــای ذیــل را نــام بــرد.
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مزایای سیستم تصفیه دود آشپزخانه:
-1اســتفاده از صفحــات الکتریکــی کــه در مقایســه بــا مــدل هــای مشــابه دارای
بازدهــی بیشــتر و تــوان باالتــر در عبورجریــان هــوا مــی باشـد
-2منبع تغذیه با بازدهی باال و مصرف کم
-3شستشو و نگهداری ساده
-4کیفیــت بــاال ســاخت و عــدم وجــود درز در نتیجــه اســتفاده از تکنولــوژی
جــوش بــدون درز
-5بازدهی باال با صرفه اقتصادی
-6بدون ایجاد آلودگی ثانویه ناشی از کارکرد دستگاه
-7کاهش بوی حاصل از طبخ
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دستگاه مدل 4000
این دستگاه قابلیت تصفیه  4000مترمکعب در ساعت
دود حاصل از طبخ را داشته و مشخصات فنی آن به شرح
ذیل می باشد :
ابعاد دستگاه  1472*666*500میلی متر
وزن دستگاه  75کیلو گرم
حجم تصفیه دود دستگاه  4000مترمکعب در ساعت
فشار ثابت  80پاسکال
جریان برق مورد استفاده  220ولت متناوب 10 ،آمپر،
 50هرتز تک فاز
میزان مصرف دستگاه (  2سلول )  80وات

دستگاه 8000
این دستگاه قابلیت تصفیه  8000مترمکعب در ساعت
دود حاصل از طبخ را داشته و مشخصات فنی آن به شرح
ذیل می باشد :
ابعاد دستگاه  1570* 666*500میلی متر
وزن دستگاه  160کیلو گرم
حجم تصفیه دود دستگاه  8000مترمکعب در ساعت
فشار ثابت  80پاسکال
جریان برق مورد استفاده  220ولت متناوب 10 ،آمپر،
 50هرتز تک فاز
میزان مصرف دستگاه (  2سلول )  100وات
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دستگاه مدل 3000
این دستگاه قابلیت تصفیه  3000مترمکعب در ساعت
دود حاصل از طبخ را داشته و مشخصات فنی آن به شرح
ذیل می باشد :
ابعاد دستگاه  800*666*500میلی متر
وزن دستگاه  65کیلو گرم
حجم تصفیه دود دستگاه  3000مترمکعب در ساعت
فشار ثابت  80پاسکال
جریان برق مورد استفاده  220ولت متناوب 10 ،آمپر،
 50هرتز تک فاز
میزان مصرف دستگاه (  1سلول )  50وات

دستگاه مدل 6000
این دستگاه قابلیت تصفیه  6000مترمکعب در ساعت
دود حاصل از طبخ را داشته و مشخصات فنی آن به شرح
ذیل می باشد :
ابعاد دستگاه  1472*666*500میلی متر
وزن دستگاه  145کیلو گرم
حجم تصفیه دود دستگاه  6000مترمکعب در ساعت
فشار ثابت  80پاسکال
جریان برق مورد استفاده  220ولت متناوب 10 ،آمپر،
 50هرتز تک فاز
میزان مصرف دستگاه (  2سلول )  100وات
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در کلیــه مراکــزی کــه طبــخ غــذا
صــورت مــی گیــرد ،مواجــه بــا
دود فراوانــی هســتیم کــه
اغلــب بــرای مــا ایجــاد مشــکل
مــی نمایــد و بدتــر اینکــه ایــن
دود بــه همــراه خــود حامــل
ذرات روغنــی مــی باشــد کــه
بــه راحتــی باعــث آلودگــی
ظاهــری و نیــز تنفســی محیــط
مــی شــود.علی الخصــوص در
مــکان هــای کــه امــکان اســتفاده
از دودکــش بلنــد کــه مســتلزم
تحمیــل هزینــه فــراوان و
ایجــاد منظــره نــا مطلــوب مــی
باشــد فراهــم نیســت ،بــه
راحتــی بــا اســتفاده از ایــن
دســتگاه تصفیــه کــه متناســب
بــا نیــاز در تــوان هــا و حجــم
هــای مختلــف ارائــه مــی گــردد
مــی تــوان بــه راه حــل مناســبی
بــرای ایــن معضــل دســت پیــدا
کــرد .ایــن دســتگاه امــکان
نســب در مغــازه هــا ،هتــل هــا،
رســتورانهای کوچــک و یــا
بــزرگ ،فســت فودهــا و  ...را
دارا مــی باشــد.
گــروه تولیــدی شــادتکس
بعنــوان اولیــن ارائــه دهنــده
سیســتم هــای تصفیــه دود
در ایــران بــر اســاس فنــاوری
فیلتـرهـــای الکتـرواستـــاتیک
طبــق آخریــن دســتاورد هــای
علمــی روز اروپــا و پیشــگام در
حفــظ محیــط زیســت آمــاده ارائه
خدمــات بــه هــم وطنــان گرامــی
مــی باشــد .بــرای اطالعــات
بیشــتر بــا مــا تمــاس بگیریــد.
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