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 دیفیوزر دیسکی حباب ریز
های هوا   های هوازی یکی از ارکان مهم، انتخاب پخش کننده  در پروسه

هوادهی عمقی، به منظور انتقال و تزریق   باشد. در روش )دیفیوزر( می
های ریز  مناسب هوا به آب، استفاده از دیفیوزرها به دلیل تولید حباب

شود. هر قدر حباب های هوا کوچکتر باشند، راندمان انتقال  توصیه می
 اکسیژن به آب به دلیل افزایش سطح تماس، بیشتر خواهد بود.

ساخته شده است. بدنه و   EPDM ممبران این نوع دیفیوزرها از جنس 
باشد و نوع قفل براکت به بدنه توسط  براکت ممبران از مواد پلیمری می
 گردد. پیچاندن براکت به بدنه تامین می

طرفه سوپاپ یک میزان هوادهی اندازه حباب ها جنس ممبران جنس بدنه ارتفاع قطر  

میلیمتر 75 اینچ 21  PP + GF 30% EPDM 3 – 2 میلیمتر  متر  4 – 6 
 مکعب بر ساعت

 تحت سفارش

 مشخصات فنی

www.kavian-tech.com 
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 مزایای دیفیوزرها:

 ساخت ایران 

 دارای گارانتی و خدمات پس از فروش 

 طول عمر باال 

 نصب آسان 

 ایجاد افت فشار ناچیز 

 مقاومت باال نسبت به خوردگی 

 های بسیار ریز جذب اکسیژن باال به دلیل ایجاد حباب 

   دیفیوزر با ممبران سخت

ممبران این مدل دیفیوزر برخالف دیفیوزرهای معععمعول در بعرابعر 
برای استفاده در  وفرسودگی مقاوم، و از طول عمر بسیار باالی برخوردار 

های اسیدی و شرایط سخت توسط شرکت تجهیزات و فعنعاوری  محیط
 کاویان طراحی و تولید گردیده است. 

و غیر قابل ارتجاع بوده و جعهعت   PPممبران این نوع دیفیوزر از جنس 
در داخل ساختار های سیستم هوادهی جلوگیری از نفوذ آب به داخل لوله

 نصب گردیده است. (Check valve)، سوپاپ یکطرفهدیفیوزر

تقویت شده با الیاف شعیعشعه پلی پروپیلن بدنه و براکت ممبران از مواد 
ساخته شده است و نوع قفل براکت به بدنه از طریق پیچاندن براکت به 

 شود. بدنه تامین می

 

Solid Diffuser 

 میزان هوادهی اندازه حباب ها جنس ممبران جنس بدنه ارتفاع قطر
سوپاپ 

طرفه یک  

اینچ 21 میلیمتر 75   PP + GF 30% PP 4 – 1 میلیمتر  
 متر  8 - 21

 مکعب بر ساعت 
 دارد
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 پکینگ مدیا 

 Kaldness 1    پکینگ مدياي شناور مدل

هستنعد پکینگ مدیاها  ،یکی از عوامل موثر در افزایش سطح تماس و باال بردن راندمان تصفیه پساب شیالت
 گردند. تولید شده در سیستم می Biomassافزایش میزان زیست توده که باعث 

گردند. نوع شناور به علت عدم نیاز بعه فعریعم بعنعدی،  پکینگ مدیاها به دو گروه ثابت و شناور تقسیم می
باشد. پکینگ مدیای شناور تولید شرکت کاویعان  تر می سازی و نصب، نسبت به نوع ثابت مقرون به صرفه کف

 تری برخوردار است. های خارجی موجود در بازار از سطح ویژه باالتر و قیمت بسیار مناسب در مقایسه با نمونه

شرکت تجهیزات و فناوری کاویان طراح و تولیدکننده انواع پکینگ مدیاهای شناور و ثعابعت، هعمعبعام بعا  
 تکنولوژی روز دنیا بوده و همواره سعی در تولید به روز و طراحی محصوالت جدید و کارآمد دارد.

 Kaldness 1 Kaldness 2 Kaldness 3 مدل 

 مترمربع در متر مکعب 517 متر مربع در متر مکعب 427 متر مربع در متر مکعب 444 سطح ویژه )اسمی(کل مدیا

 مترمربع در متر مکعب 614 مترمربع در متر مکعب 354 مترمربع در متر مکعب 364 سطح ویژه )موثر( مدیا

 کیلو گرم 07 کیلو گرم 75 کیلو گرم 04 وزن هر متر مکعب

 (HDPE)پلی اتیلن  (HDPE)پلی اتیلن  (HDPE)پلی اتیلن  مواد اولیه

 میلیمتر24x17 Ø میلیمتر24x20 Ø میلیمتر24x2127 Ø ابعاد تقریبی

 گرم 420 گرم 4267 گرم 4247 متوسط وزن قطعه

 Kaldness 2پکینگ مدياي شناور مدل 

 پکینگ مدياي شناور مدل

Kaldness 3 
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 P - 042 052 - P  مدل

 مواج مورب مواج مورب شکل مديا

 PVC  -پلی وینیل کلراید  PVC  -پلی وینیل کلراید  مواد اولیه

 متر مربع در متر مکعب 274 متر مربع در متر مکعب 144 سطح ويژه 

 میکرون 474 میکرون 474 ضخامت ورق

 میلی متر 20 میلی متر 21 گام مديا

 o64 o64 زاويه مديا

44kg/m  وزن هر متر مکعب مديا
3
  15 kg/m

3
 

 مشکی ، طوسی ،  خاکستری مشکی ، طوسی ،  خاکستری رنگ

 سانتیمتر 642214 سانتیمتر 642214 طول

 سانتیمتر 234 64 سانتیمتر 234 64 عرض

 سانتیمتر 234 64 سانتیمتر 234 64 ارتفاع

 درجه سانتیبراد دمای مرطوب 74 درجه سانتیبراد دمای مرطوب 74 حداکثر دماي قابل تحمل

 UVهای اشعه  مقاوم در برابر تابش UVهای اشعه  مقاوم در برابر تابش مقاومت

 PH 23 -   2 23 -   2محدوده تحمل 

 پکینگ مدیاهای ثابت

 مشخصات فنی

Packing Media  
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 صفحات لمال یا زاللساز

 PVC  -پلی وینیل کلراید  مواد اولیه

 متر مربع در متر مکعب  74 سطح ویژه

 میلی متر  1 ضـخـامـت ورق

 o64 پکینگزاویـه 

 میلی متر 244 گام

 طوسی رنگ

 سانتیمتر  74× 74×  74  ابعاد 

 درجه سانتیبراد دمای مرطوب 67 حداکثر دمای قابل تحمل

 PH 22 – 3محدوده تحمل 

 مشخصات فنی

Lamela Tube Settler Media  )صفحات المال )زالل ساز 

 .گردد صفحات المال جهت استفاده در واحد ته نشینی و زاللسازی توصیه می
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ها قادر به حذف کدورت  آید. این نوع فیلتر شنی به عنوان پرکاربردترین سیستم در جداسازی امالح معلق به شمار می فیلترهای شنی

معموال بعد از  جهت حذف مواد رنبی، بو و طعم آب، فیلتر کربنی میکرون موجود در آبها، می باشند. 74ذرات معلق فیزیکی تا قطر 

بعاشعد  می دستباه فیلترشنی تحت فشار ها، گردد. برای شفافیت در رنگ آب استخرها، یکی از رایج ترین تصفیه فیلتر شنی نصب می

که با تامین فشار مورد نیاز، به حذف کدورت و جداسازی 

شنا، آب به  فیلترهای استخر کند. در امالح آب کمک می

وسیله پمپ از اسکیمرهعا و کعفعشعورهعای اسعتعخعر 

هدایت شده و پس از تصعفعیعه  فیلترشنی تحت فشار، به

مجدد به استخر بازگردانده می شود. سایز دانعه بعنعدی 

بعا نعوع  فعیعلعتعرشعنعی معتعنعاسعب سیلعیعس درون

گردد. در کف مخعزن نعازل  تعیین می فیلترشنی استفاده

به یک صفحه جداگانه بنام صفحه نعازل  فیلتر شنی های

متصل می باشند که کار این صفحه جلوگیری از خعروج 

را جهت مععلعق  فیلتر شنی درصد 34باشد. معموال  میلی متر می 427باشد. شیار خروجی این نازل ها حدود  می سیلیس از فیلتر شنی

تصفیه آب صنعتی درجعهعت حعذف  ها به عنوان اولین مرحله در فیلترشنیبودن امالح خالی میبذارند تازمان بکواش را باال ببرند. 

 باشد.  میکرون موجود درآب را دارا می 74کدورت ذرات معلق فیزیکی تا قطر 

 Sand & Carbon filters و کربنی فیلترهای شنی

های تصفیعه،  در سیستم های تصفیه آب به روش اسمزمعکوس یکی ازاصلی ترین آیتم 

 استفاده از فیلتر شنی و کربنی به عنوان پیش تصفیه می باشد.
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های جابجایعی معتعبعت  بلوئر سه لوب نوعی از دمنده
هستند که بصورت پیوسته مقدار ثابتی از گاز معکعیعده 
شده از بخش مکش را با فشار به سمت خروجی منتقل 

نمایند. در بلوئرهای سه لوب مقدار گاز جابجا شعده  می
در هر دور ثابت بوده و به شکل محفظه و بخش دوار 

 باشد. مرتبط می

 عملکرد بلوئر سه لوب 

های سه لوب دو مجموعه روتور وجعود  درون بدنه بلوئر 
کنند. با شروع چرخش مقدار معینی از هوا مکیده شده و با چرخش روتور هوای محبوس  دارد که در خالف جهت یکدیبر حرکت می

دلیل وجود مقدار مشخصی فضای خالی، احتیاجی بعه  های سه لوب به شود. در بلوئر شده بصورت پرفشار از بخش خروجی دمیده می
روانکاری بین روتورها نیست: یعنی بین آنها اصطکاک یا تماسی وجود ندارد و این یکی از مزایای استفاده از بلوئر های سعه لعوب 

دلیل عدم کاربرد روغن در ساختار آنها است و احعتعیعاجعی بعه  باشد. از مزایای دیبر بلوئرهای سه لوب، خروجی هوای تمیز به می
 فیلتراسیون ندارند. 

Model RPM 
033  mbar 033 mbar 033 mbar 033 mbar 033 mbar 033 mbar 

m3/h Kw m3/h Kw m3/h Kw m3/h Kw m3/h Kw m3/h Kw 

G40 

0003 05 3700 00 3750 00 0700 00 070         

0303 00 3705 00 0730 00 070 00 0700         

0003 00 0730 00 0700 03 0705 00 0700         

G50 

0333 00 0705 00 070 00 0700 03 0700 00 0750 03 0700 

0003 000 0730 000 0700 035 0700 030 070 50 0700 50 0700 

0003 000 0700 000 0700 000 0700 000 0700 003 0735 000 0705 

G65 

0333 000 0735 000 0700 000 070 030 0700 030 070 50 0700 

0003 000 0730 000 0750 000 0700 030 0705 050 0700 053 0730 

0003 035 0700 050 0700 000 0700 000 0700 000 070 000 0700 

G80 

0333 030 070 000 0700 000 0700 005 0700 000 0700 000 0755 

0003 000 0700 000 0705 000 0730 000 5700 030 0370 005 00705 

0003 000 070 000 0750 000 5705 000 00700 000 00700 030 00755 

G100 

0333 000 070 000 0700 030 0700 005 5 000 03700 000 00700 

0003 000 070 000 5700 000 00700 030 00730 005 00700 000 00700 

0003 000 0750 030 00700 000 00700 000 00700 005 00700 000 05700 

G125 

0303 500 00730 000 00700 000 00700 000 05700 000 00700 000 00700 

0003 0000 00750 0000 00700 0000 0070 0000 00700 0303 00700 0300 03705 

0003 0003 00700 0003 00700 0003 00700 0000 05750 0000 00700 0050 00730 

G150 

0303 0000 00700 0003 00700 0000 00700 0000 00700 0303 00700 0305 0070 

0003 0050 00750 0000 00700 0000 00700 0030 00700 0000 00700 0000 05700 

0003 0330 00700 0500 00730 0500 0070 0500 0070 0500 00700 0530 00700 

 Three Lobes Roots Blower بلوئر سه لوب

5 



 

 KAVIAN 
Equipment & Technology 

7 

Compressor 

033 

mbar 

033 

mbar 

003 

mbar 

033 

mbar 

003 

mbar 

033 

mbar 

003 

mbar 

033 

mbar 

003 

mbar 

033 

mbar 

03 

mbar 
Kg Kw Type 

m³/h 

              03 003 003 033 00 0700 RT-4019 

              003 003 003 033 00 070 RT-5026 

          03 003 003 003 003 033 00 0 RT-6046 

      033 003 003 033 003 003 003 003 00 070 RT-8086 

          033 003 533 503 0303 0003 000 00 RT-9150 

    003 003 003 033 003 533 503 0303 0033 005 03 RT-9220 

        03 03 03 03 033 003 003 00 070 RT-33026 

    03 03 53 003 003 003 053 003 003 00 0 RT-43046 

  033 003 003 003 003 003 000 000 000 033 00 070 RT-63086 

          003 003 003 003 003 003 000 070 RT-83086 

003 000 003 003 003 003 003 003 003 003 003 000 00 RT-83130 

003 000 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 00 RT-83190 

 اساس کار بلوئر یا دمنده به این صورت است که الکتروموتور مستقیماً 
 چرخاند و در اثر این چرخش با روتور)پروانه( را با سرعت بسیار باال می

 توجه به فاصله میکرونی روتور با هوزینگ )محفظه پروانه(، هوا با 
 شود. بلوئرهای حجم باال از یک کانال مکیده و از کانال دیبر دمیده می

 صدا خفه کنهای ورودی و خروجی دارای  ساید چنل در کانال 

(Silencer)  باشند و جهت حفاظت دستباه در برابر ذرات درشت می 
 گردد. و گرد و غبار،فیلترهای کمکی قابل تعویض بر روی دستباه نصب  می

 د، از جمله گردبلوئرهای مدل ساید چنل که به آن وکیوم پمپ هم اطالق می
 های هواسازی است که در صنایع مختلف خصوصاً صنعت  آبزی پروری به  دستباه

 گیرد. این دستباه، با تولید هوای فشرده و تزریق  صورت گسترده مورد استفاده قرار می
اند، هوا را به صورت حبابهای بسیار ریز از داخل دیفیوزر خارج  آن از طریق لوله به داخل دیفیوزرها که در کف استخر نصب شده

 شوند. کند. بلوئرها در مدل ها و ظرفیت های مختلف تولید می نماید و اکسیژن مورد نیاز سیستم را تامین می می

 Side Channel Blower بلوئر ساید چنل



 

 

www.kavian-tech.com 

 انواع کاربرد فیلتر شنی و کربنی 

  آب فیزیکیتصفیه 
 صنایع کشاورزی 
 صنایع شیالت 
 تاسیسات موتورخانه 
 هععای  اسععتخرهای شععنایتفریحییآبنما هععا و آکواریوم

  بزرگ

 

درام فیلتر  استیل فیلتری بسیار کارآمد و موثر برای تصفیه ذرات معلق در آب ورودی، برگشتی خروجعی در معزارع 

خودشوی بعوده  دهد. این فیلتر کامالً که به طور پیوسته و بدون وقفه عمل تصفیه را انجام می  پرورش ماهی است

گردد. درام فیلتر  اسعتیل بطعور  و شستشوی مش ها در فیلتر بطور همزمان و خودکار انجام می و عمل فیلتراسیون

میکرون ارائه می شود و برای ظرفیت های بعاالتر طبعق 244تا  7لیتردر ثانیه با مش  2444تا   7معمول با ظرفیت 

سفارش قابلیت ساخت دارد. درام فیلتر  اسعتیل در 

عرضه میشود. آنچه کعه درام   2444و   544دو سری 

فیلتر  استیل را از سعایر دسعتباههای معشابه متمایعز 

کند، فن آوری بکار رفتعه در آب بنعدی و عایعق  می

باشد و  سازی دهانه ورودی درام ) مکانیکال سیل( می

در نوع خود منحصر به فرد است که دارای گواهینامعه 

باشعد. در درام فیلعتر  اسعتیل همعه  ثبت اخعتراع می

های مخزن دستباه، ضد زنگ اسعت کعه بنعا بعر معورد  ها ، مش ها و نبهدارنده مش بخشهای شاسی، درام مرکزی، پانل

 .باشد می  326یا  344استفاده استیل 

 استیل درام فیلتر
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 محصول ازن ژنراتور جهت حذف آالينده و گندزدايی

امروزه ازن به عنوان یک ماده اکسید کننده و گندزدا در واحدهای حذف آالینده در سراسر جعهعان    
هعا،  هعا، ویعروس شود. ازن بسیار سریع و پرقدرت در حذف مواد آلی و غیر آلی، باکتعری استفاده می

 شود. کار برده می ها، کدورت، بو، مزه و رنگ، ضدعفونی آب مزارع پرورش ماهی به کش آفت

 مزايا استفاده از ازن در شیالت:

 ماند. ای در آب باقی نمی بعد از استفاده از ازن هیچ آالینده 

 ای ندارد. هیچ گونه واکنش ثانویه 

 شود و نیاز به ذخیره معواد  از منابع انرژی تجدید پذیر ساخته می

تواند در محل و  شیمیایی و مواد اولیه جهت تولید ندارد. ازن می

با استفاده از اکسیژن محیط تولید شده و برای این عمل تنها به 

 باشد. انرژی الکتریکی نیاز می

 شود.  ها صرفه جویی می با حذف خرید مواد شیمیایی، در هزینه 

   به دلیل تعداد کم تجهیزات تولید، فضای کمتری در معحعل

 کند. در نتیجه تمیز، ایمن و قابل اعتماد است. اشغال می

 ها  تخم انبل  ها، فرم، ویروس های مقاوم مانند کلی در از بین بردن ارگانیسم

 های ژیاردیاالمبلیا تاثیر بسزایی دارد. و کیست

 پایین آورنده بخشی ازCOD   ₅یBOD ها بوده و باعث بعاال  و سایر آالینده

 شود. رفتن شفافیت رنگ پساب خروجی شیالت می

  نقش بسیار موثری در کاهش سطحTDS ی TSS.دارد 

  هعا  داده و این امر دسترسی ماهی غلظت اکسیژن محلول در آب را افزایش

 دهد. به اکسیژن را افزایش می

 در  های پایین، فضای اشغعال شعده کعم به طور کلی استفاده از ازن هزینه

 محل، نیرویی انسانی کم و همچنین پساب تمیز را در پی دارد.

پتانسیل اکسیداسیون گاز ازن در مقایسه با دیگر مواد 

 شیمیایی اکسید کننده

Ozone Generator Product 

 پتانسیل اکسداسیون بر حسب ولت عامل اکسید کننده

 1245 ازن

 2255 پراکسید هیدروژن

 2265 پرمنبنانت

 2275 دی اکسید کلر

 2240 هیپوکلر و اسید

 2236 کلر

 2233 هیپو برمو اسید

 2213 اکسیژن

 2240 برم

 4200 هیپو ید و اکسید

 4204 هیپو کلریت

 4256 کلریت

 4274 ید
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