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بوســیله صفحــات جــذب شــده و همزمــان بوســیله صفحــات
بــاردار دفــع مــی گردنــد .بنابرایــن ذرات و آلودگــی هــا بــه
راحتــی از بیــن بــرده مــی شــود.

مـزایـــا:

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 خدمــت طبیعــت " مــی باشــد .محصوالت این شــرکت
بــا اســتفاده از سیســتم فیلترهــای الکترواســتاتیکی و بــا آخریــن تکنولــوژی روز دنیــا در خدمــت مــردم و در
راســتای حفــظ محیــط زیســت خدمــات رســانی مــی نماینــد .ایــن سیســتم هــا مــی توانــد بــرای هــوای خروجــی
هواکــش رســتوران هــا ،هتــل هــا ،دســتگاههای ریســندگی ،ماشــینآالت تکمیــل پارچه(اســتنتر ،چــاپ ،
ترموســت و )...و تولیــد چــرم مصنوعــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
بــه طــور تقریبــی دود ورودی بــه سیســتم تصفیــه در صنعــت نســاجی دارای حــدود  120الــی  200میلــی
گــرم غبــار در هــر مترمکعــب ،گازهــای ارگانیــک  200الــی  1500میلــی گــرم در متــر مکعــب مــی باشــد.
کــه اگــر محصــول دســتگاه اســتنتر پارچــه کتــان باشــد ،دود ورودی کمتــر از  800میلــی گــرم در مترمکعــب
خواهــد بــود .غبــار موجــود معمــو ًال ناشــی از فیبرهــای پارچــه مــورد تکمیــل مــی باشــد.
ترکیبــات دود متشــکل از ،مــوارد رنگــرزی ،کمــک رنگــرزی ،امولگاتــور و روغــن چــرب کننــده کــه متشــکل
از الــکان هــا ،اســتر ،الــکل ،کتــون ،ترکیبــات هتروســیکلیک ،آلدهیدهــا و هیدروکربــن هــای پلــی هتریــک
بــو دار مــی باشــد کــه در صــد آن بســتگی بــه پارچــه مــورد تکمیــل دارد.
خروجــی دســتگاه تصفیــه شــامل  30الــی 60میلــی گــرم غبــار و  20الــی  150میلــی گــرم در مترمکعــب
دود مــی باشــد.

نحوه عملکرد سیستم:

سیســتم دو قســمتی بــوده ،یکــی شــامل قســمت یونیـزاسیـــــون و یکــی قسمـــت جمـــــــع آوری می باشــد.
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 .صفحــات بوســیله جریــان مســقیم
پرفشـــــار (الکتــرود مشــابه بعنــوان یونایــزر ،بــا نصــف ولتــاژ) شــارژ شــده اســت .ذرات بــاردار شــده
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 .1اســتفاده از صفحــات الکتریکــی مــوازی کــه در مقایســه
بــا مــدل هــای مشــابه دارای بازدهــی بســیار بیشــتر و تــوان
باالتــر در عبــور جریــان هــوا مــی باشــد
 .2دارای سیســتم حفاظتــی در مقابــل آتــش ســوزی و اطفــاء
حریــق اتوماتیــک
 .3منبع تغذیه با بازدهی بسیار باال و مصرف بسیار کم برق
 .4شستشو و نگهداری ساده در مقایسه با مدلهای مشابه موجود در بازار ایران
 .5کنتــرل هوشــمند (طراحــی شــده بــرای سیســتم هــای تصفیــه مــورد اســتفاده در نســاجی و چــرم
مصنوعــی)
 .6کیفیت باال ساخت و عدم وجود درز در نتیجه استفاده از تکنولوژی جوش بدون درز
 .7بازدهی باال با صرفه اقتصادی در کنار هوای پاک
 .8حفاظت محیط زیست و بدون ایجاد آلودگی ثانویه ناشی از کارکرد دستگاه
 .9بازیافت روغن ناشی از عملکرد سیستم الکترواستاتیک
 .10ایجــاد خروجــی حــدود  6000لیتــر در ســاعت آب داغ 60-50درجــه مناســب بــرای مصــرف در رنگرزی
وسیســتم گرمایشــی (درصــورت عدم اســتفاده ازکولینــگ تاور)
 .11مصرف فوق العاده کم برق تا حدود یک ششم مصرف مدل های مشابه موجود در بازار
 .12طول عمر باالی سل ها و ترانس ها
 .13گارانتی بدون قید و شرط و پشتیبانی  24ساعته و بدون وقفه در سراسر ایران
 .14تامین قطعات در اسرع وقت
 .15شرایط متنوع فروش و تحویل در ایران
 .16موارد نصب متعدد و رضایت کامل مشتریان
 .17دارای گواهی نامه معتبر استاندارد  CEاروپا
 .18تاییدیه از آزمایشگاه های محیط زیست در سراسر کشور
زمینه های کاربردی دستگاه تصفیه :
 تصفیه دود خروجی از استنتر ناشی از تکمیل پارچه های پلی استر،فیالمنت  ،کش الیکرا و...
 تصفیه دود ترموست ناشی از تثبیت پارچه های پارچه فیالمنت جهتعملیات قبل و بعد رنگرزی
 تصفیه کلیه دودهای ناشی از تولید الیاف مصنوعی و بر پایه مواد نفتی وروغنی
 دود حاصل از چاپ بر روی الیاف مصنوعی و عملیات تثبیت دود حاصل از عملیات تولید چرم مصنوعی دستگاه های CNC جوشکاری و لحیم کاری آشپزخانه های صنعتی ،فست فودها ،هتل ها ومال ها
 -خانگی و فضای عمومی
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سیســتم خنــک کننــده ،سیســتم
بصــورت هوشــمند اقــدام بــه فعــال
نمــودن سیســتم اطفــاء حریــق مــی
نمایــد و دســتگاه را از آســیبب
حفــظ مــی نمایــد.

عملیــات تکمیـل نساجـی (استنتر ،ترموست ،چاپ و)...
در عملیــات تکمیــل پارچــه ،دودی غلیــظ حاصــل از حــرارت دیــدن الیــاف مصنوعــی ســاطع شــده کــه بــا حجــم
و حــرارت بــاال همــراه مــی باشــد و فیلترهــا و سیســتم هــای تصفیــه ســنتی قابلیــت رفــع کامــل ایــن آلودگی
را ندارنــد .سیســتم هــای طراحــی شــده ایــن شــرکت مخصــوص ایــن فرآینــد ،قابلیــت پاالیــش آلودگــی بــا
باالتریــن راندمــان ممکــن را ایجــاد نمــوده انــد.در ایــن پروســه روغــن بازیافتــی کــه دارای اســتفاده هــای
مختلــف بــوده و نیــز قابلیــت فــروش را دارا مــی باشــد و آب گــرم فــراوان بــا قابلیــت اســتفاده در مــوارد
صنعتــی و رنگــرزی بــه دســت مــی آیــد و مــی تــوان از آنهــا اســتفاده اقتصــادی نیــز نمــود .تمامــی مزایــا
در حالــی اســت کــه دســتگاه بــا باالتریــن اســتانداردهای روز دنیــا CE ،اروپــا و دارای تاییدیــه هــای محیــط
زیســت مــی باشــد.
ایــن سیســتم جدیــد بــه مرکــز فرمــان الکترونیــک و کنتــرل هوشــمند خــود متصــل بــوده و قابلیــت کنتــرل
و مونیتورینــگ سیســتم را دارا مــی باشــد .در صــورت باالرفتــن بیــش از حــد حــرارت و یــا از کار افتــادن

نحوه قرار گرفتن دستگاه تصفیه در محیط بیرون
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ریسندگی نخ های پلی استر و
مصنوعی
در حــرارت دادن مــواد اولیــه جهــت
تولیــد الیــاف مصنوعــی ،بعلــت
اینکــه مــواد اولیــه پایــه نفتــی
داشــته و بــا حــرارت دیــدن دود
زیــادی منتشــر مــی نماینــد ،بــرای
جلوگیــری از آلودگــی محیــط زیســت
مــی تــوان از فیلتــر هــای الکترواســتاتیک هوشــمند اســتفاده نمــود .نحــوه کارکــرد سیســتم نیــز بــه ماننــده
عملیــات تکمیــل – تولیــد چــرم مصنوعــی مــی باشــد.
عملیات تولید چرم مصنوعی
در ایــن عملیــات نیــز دود غلیــظ حاصــل از حــرارت دادن  PVC – PUو مــواد ترکیبــی جهــت تولیــد چــرم
مصنوعــی باعــث ایجــاد آلودگــی زیــادی مــی گــردد کــه بــا نصــب فیلترهــای الکترواســتاتیک هوشــمند،
امــکان رفــع ایــن آلودگــی فراهــم مــی گــردد .ایــن سیســتم نیــز هماننــد سیســتم مربــوط بــه تصفیــه دود
دســتگاه هــای نســاجی عمــل نمــوده و بطــور هوشــمند مــی باشــد.

نحوه قرارگرفتن دستگاه تصفیه در محیط داخلی بر روی استنتر
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دستگاه های تراش()CNC
در فرآینــد دســتگاه هــای  ،CNCدود حاصــل از بــرش
مــواد مختلــف (چوب،فلــزات ،پالســتیک ،شیشــه و )...در
صورتــی کــه بطــور مســتقیم وارد فضــای تنفســی گــردد
میتوانــد باعــث ایجــاد آلودگــی و نیــز کاهــش راندمــان
کاری شــود ،کــه سیســتم تصفیــه هــوای مــدل مخصــوص
ایــن دســتگاها طراحــی گردیــده تــا ضمــن از بیــن بــردن
آالینــده هــا ،بــا عبــور هــوا از فیلتــر کربنــی باعــث جــذب
عوامــل ایجــاد بــوی نامطبــوع گردد.راندمــان ایــن دســتگاه
تــا  99.9درصــد مــی باشــد.
جوشکاری و لحیم کاری
در مراکــزی کــه بطــور متمرکــز اقــدام بــه انجــام عملیــات لحیــم کاری نمــوده (ماننــد کارخانجــات و گارگاه
هــای تولیــد بردهــای الکترونیکــی) و یــا در محلهایــی کــه نیــاز بــه جوشــکاری مــی باشــد ایــن مــدل ارائــه
شــده بــا اســتفاده از آخریــن فــن آوری روز و بــا
داشــتن بــازوی متحــرک خــود قابلیــت فراوانــی
در جــذب آالینــده هــا و تصفیــه هــوای محیــط
دارا مــی باشــد .در ایــن مــدل نیــز بــه همــراه
فیلتــر الکترواســتاتیک از یــه الیــه فیلتــر
کربنــی نیــز کمــک گرفتــه شــده تــا از میــزان
عوامــل آالینــده هــای بــا بــوی نــا مطبــوع کاهــش
یابــد.
آشپزخانه های صنعتی ،فست فودها ،هتل ها و
مال ها
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 تصفیه
کــه متناســب بــا نیــاز در تــوان هــا و حجــم هــای
مختلــف ارائــه میگــردد مــی تــوان بــه راه حــل
مناســبی بــرای ایــن معضــل دســت پیــدا کــرد.
ایــن دســتگاه امــکان نســب در مغــازه هــا ،هتــل
هــا ،رســتوران هــای کوچــک و یــا بــزرگ ،فســت
فــود هــا و  ...را دارا مــی باشــد.
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خانگی و فضای عمومی
در محیــط هایــی کــه از سیســتم تهویــه مرکــزی اســتفاده مــی شــود بــرای جــذب آالینــده هــای مختلــف از
جملــه دود ســیگار ،میکــروب ها،قــارچ هــا و باکتــری هــای معلــق در هــوا ،غبــار و  ...ایــن ســری بــا تلفیــق
صفحــات الکترونــی و نیــز صفحــات فیلتــر اقــدام بــه تصفیــه هــوا مــی نمایــد.در کنــار مــوارد اســتاندارد،
بــا اســتفاده از طراحــی سفارشــی ،میتــوان فیلترهــای کربــن فعــال و فیلترهــای ســرد ،را بــرای جــذب BHC,
 HCHO ,NH3بــر روی سیســتم قــرار داد .ایــن سیســتم بــرای نصــب در محــل ورودی اولیــه هــوا و قبــل
از دســتگاه تهویــه و یــا در محــل
دمنــده هــا یــا مکنــده هــای هــوا
مناســب مــی باشــد.تصفیه هــوای
در گــردش باعــث کاهــش مصرف
بــرق و افزایــش راندمــان
سیســتم تهویــه نیــز مــی گــردد.
در صورتــی کــه بــه تنهایــی
وجــود غبــار در هــوا و تــه نشــین
شدنشــان بــر روی سیســتم
مرکــزی دســتگاه تهویــه باعــث
افزایــش  15-10درصــدی
مصــرف بــرق در عیــن کاهــش
راندمــان دســتگاه مــی گــردد.در
حالــی کــه بــا طراحــی مناســب و
حامــی محیــط زیســت ایــن ســری
از دســتگاه هــا در راســتای محیــط
پــاک و ســبز فعالیــت مــی نمایــد.
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