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Products and Activities

شرکت تجهیزات و فناوری کاویان

درباره کاویان
شرکت تجهیزات و فناوری کاویان در سال  ٧٧١١تحت عنوان قالب سازی پارس با مجوز وزارت صنایع و معاعادن
تاسیس و در سال  ٧٧١١با تغییر نام به شرکت تجهیزات و فناوری کاویان به صورت اختصاصی در زمعیعنعه تعولعیع
تجهیزات مرتبط با آب و فاضالب و آبزی پروری تاکنون مشغول به فاالیت می باش  .این شرکعت معوفعه بعه اخع

گواهینامه  ISO 9001و گواهینامه استان ارد محصوالت ) (CEاز اتحادیه اروپا گردی ه است.
شرح خ مات و تولی ات شرکت تجهیزات و فناوری کاویان عبارتن از:
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تولی دیفیوزرهای دیسکی حباب ریز در ظرفیت های مختلف



تولی دیفیوزرهای دیسکی حباب درشت در ظرفیت های مختلف



تأمین دیفیوزرهای تیوپی (استوانه ای) در ظرفیت های مختلف



تولی پکینگ م یاهای ثابت با سطوح ویژه مختلف



تولی پکینگ م یاهای شناور با سطوح ویژه مختلف



تولی صفحات المال جهت واح ته نشینی و زاللسازی آب با سطوح ویژه مختلف



واردات و تامین بلوئرهای سای چنل اورپائی و آسیائی



واردات و تامین بلوئرهای سه لوب اورپائی و آسیائی



طراحی و ساخت تصفیه خانههای صناتی و شهری و تامین تجهیزات تصفیه خانههای فاضالب



ساخت ازن ژنراتور در ظرفیتهای مختلف به روش آب خنک و هوا خنک



طراحی و ساخت فیلترهای شنی و کربن اکتیو با ب نههای فلزی ،استیل و FRP



طراحی و ساخت انواع آب شیرین کنهای خانگی و صناتی به روشهای  ROاسمز ماکوس و MED
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دیفیوزر دیسکی حباب ریز

Fine Bubble Diffuser

در پروسه های هوازی یکی از ارکان مهم ،انتخاب پخش کنن ههای هعوا
(دیفیوزر) میباش  .در روش هوادهی عمقی ،به منظور انتقال و تعزریعه
مناسب هوا به آب یا فاضالب ،استفاده از دیفیوزرها به دلیل تولی حبعاب
های ریز توصیه میشود .هر ق ر حباب های هوا کوچکتر باشن  ،ران مان
انتقال اکسیژن به آب به دلیل افزایش سطح تماس ،بیشتر خواه بود.
ممبران این نوع دیفیوزرها از جنس  EPDMساخته ش ه اسعت .بع نعه و
براکت ممبران از مواد پلیمری می باش و نوع قفل براکت به ب نه تعوسعط
پیچان ن براکت به ب نه تامین میگردد.

مشخصات فنی
سوپاپ یکطرفه

نصب ش ه
نصب ش ه

میزان هوادهی

 6متر
مکاب بر ساعت
 ١متر
مکاب بر ساعت

ان ازه حباب ها جنس ممبران

جنس ب نه

ارتفاع

قطر

 1 – 3میلیمتر

EPDM

PP + 30%GF

 57میلیمتر  ٧1اینچ

 1 – 3میلیمتر

EPDM

PP + 30%GF

 57میلیمتر  ٧1اینچ
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مزایای دیفیوزرها:


ساخت ایران



دارای گارانتی و خ مات پس از فروش



طول عمر باال



نصب آسان



ایجاد افت فشار ناچیز



مقاومت باال نسبت به خوردگی



ج ب اکسیژن باال به دلیل ایجاد حبابهای
بسیار ریز

دیفیوزر با ممبران سخت

Solid Diffuser

ممبران این م ل دیفیوزر برخالف دیفیوزرهای مامول در برابر
فرسودگی مقاوم ،و از طول عمر بسیار باالی برخوردار و برای
استفاده در محیط های اسی ی و شرایط سخت توسط شرکت تجهیزات و
فناوری کاویان طراحی و تولی گردی ه است.
ممبران این نوع دیفیوزر از جنس  PPو غیر قابل ارتجاع بوده و جعهعت
جلوگیری از نفوذ آب به داخل لولههای سیستم هوادهیدر داخل ساختار

دیفیوزر ،سوپاپ یکطرفه) (Check valveنصب گردی ه است.
ب نه و براکت ممبران از مواد پلی پروپیلن تقویت ش ه با العیعاف شعیعشعه
ساخته ش ه است و نوع قفل براکت به ب نه از طریه پیچان ن بعراکعت بعه
ب نه تامین میشود.
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سوپاپ یکطرفه

میزان هوادهی

ان ازه حباب ها

جنس ممبران

جنس ب نه

ارتفاع

قطر

دارد

 ٧1متر
مکاب بر ساعت

 1 – 1میلیمتر

PP

PP + GF 30%

 7١میلیمتر

 ٧1اینچ
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پکینگ مدیا
یکی از عوامل موثر در افزایش سطح تماس و باال بردن راندمان تصفیه خانههای فاضالب ،پکینگ مدیاها هستند که باعث افزایشش
میزان زیست توده  Biomassتولید شده در سیستم میگردند.
پکینگ مدیاها به دو گروه ثابت و شناور تقسیم میگردند ،نوع شناور به علت عدم نیاز به فریم بندی ،کفسازی و نصب ،نسبت بشه
نوع ثابت مقرون به صرفهتر میباشد .پکینگ مدیای شناور تولید شرکت کاویان در مقایسه با نمونههای خارجی موجود در بشازار از
سطح ویژه باال و قیمت بسیار مناسب برخوردار است.
شرکت تجهیزات و فناوری کاویان طراح و تولید کننده انواع پکینگ مدیاهای شناور و ثابت ،همگام با تکنولوژی روز دنیا بشوده و
همواره سعی در تولید به روز و طراحی محصوالت جدید و کارآمد دارد.
پكينگ مدياي شناور مدل

Bio Roll

پکینگ مدیای شناور  Bio Rollبه روش قالب های تزریق پالستیک ( ) Injection Moldingتولید گردیده ،از این رو دارای
محاسن فراوان از جمله :ابعاد ظاهری ،وزن یکسان ،زبری سطح بسیار مناسب ،استحکام باال و حفظ شکل اصلی قطعه پس از تولید
است.
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Kaldness

پکینگ مدیاهای شناور طرح

پکینگ م یاهای شناور طرح کال نس یکی دیگر از تولی ات شرکت کاویان بوده و ٧به روش اکسترودر در سطوح مختلف
با مواد پلی اتیلن تولی میگردد.

پکینگ مدیای شناور مدل Kaldness 1

پکینگ مدیای شناور مدل Kaldness 2

پکینگ مدیای شناور مدل Kaldness 3

مشخصات فنی
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مدل

Kaldness 3

Kaldness 2

Kaldness 1

سطح ویژه (اسمی)کل مدیا

 ١17مترمربع در متر مکاب

 1٧7متر مربع در متر مکاب

 111متر مربع در متر مکاب

سطح ویژه (موثر) مدیا

 611مترمربع در متر مکاب

 ٧١1مترمربع در متر مکاب

 ٧61مترمربع در متر مکاب

وزن هر متر مکعب

 57کیلو گرم

 57کیلو گرم

 57کیلو گرم

مواد اولیه

پلی اتیلن )(HDPE

پلی اتیلن )(HDPE

پلی اتیلن )(HDPE

ابعاد تقریبی

 Ø17x٧1میلیمتر

 Ø٧5x٧1میلیمتر

 Ø٧1.7x٧1میلیمتر

متوسط وزن قطعه

 1/5گرم

 1/67گرم

 1/17گرم
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پکینگ مدیاهای ثابت

Bio Fix Media

مشخصات فنی
مدل

P - 240

P - 150

شکل مدیا

مواج مورب

مواج مورب

مواد اولیه

پلی وینیل کلرای PVC -

پلی وینیل کلرای PVC -

سطح ویژه

 111متر مربع در متر مکاب

 ٧71متر مربع در متر مکاب

ضخامت نهایی ورق

 171میکرون

 171میکرون

گام مدیا

 ٧1میلی متر

 ٧5میلی متر

زاویه مدیا

61o

61o

وزن هر متر مکعب مدیا

40kg/m3

27 kg/m3

رنگ

مشکی  ،طوسی  ،خاکستری

مشکی  ،طوسی  ،خاکستری

طول

 61/٧11سانتیمتر

 61/٧11سانتیمتر

عرض

 ٧1/ 61سانتیمتر

 ٧1/ 61سانتیمتر

ارتفاع

 ٧1/ 61سانتیمتر

 ٧1/ 61سانتیمتر

حداکثر دمای قابل تحمل

 ١1درجه سانتیگراد دمای مرطوب

 ١1درجه سانتیگراد دمای مرطوب

مقاومت

مقاوم در برابر تابشهای اشاه UV

مقاوم در برابر تابشهای اشاه UV

محدوده تحمل PH

٧٧ - ٧

٧٧ - ٧
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صفحات المال (زالل ساز) Lamella Tube Settler Media 2H
صفحات المال جهت استفاده در واح ته نشینی و زاللسازی توصیه میگردد.

مشخصات فنی
صفحات لمال یا زاللساز
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مواد اولیه

پلی پروپیلن PP -

سطح ویژه

 ١1متر مربع در متر مکاب

ضـخـامـت ورق

 ٧.7میلی متر

زاویـه پکینگ

61o

گام

 ٧11میلی متر

رنگ

مشکی ،سفی  ،طوسی روشن

ابعاد

 ٧11× 71 × ٧1سانتیمتر

حداکثر دمای قابل تحمل

 ١7درجه سانتیگراد دمای مرطوب

محدوده تحمل PH

٧ – ٧٧
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کاربرد صفحات المال زالل ساز
صفحات المال که به دلیل عملکرد آن اصطالحاً زالل ساز هم میگوین  ،صفحات المال جهت استفاده در واح ته نشینی و
زالل سازی به کار میرود.
یکی از مراحل مهم در تصفیه خانه آبهای آشامی نی و تصفیه خانههای فاضالب واح زالل سازی یا ته نشینی میباش  ،که
از این روش جهت ته نشینی یا ج ا سازی امالح ،محلول شن ،ماسه ،مواد روغنی ،لجن و باضی از رسوبات شیمیایی استفاده
میگردد.
شرکت تجهیزات و فناوری کاویان تولی کنن ه صفحات المال  -زالل ساز از جنس پلی پروپیلن ( ) PPب ون استفاده از اتصال
با چسب میباش .
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پکیجهای تصفیه فاضالب با قابلیت دفن فایبر گالس

Package Wastewater Treatment

با توجه به پیشرفت های سریع مهن سی تصفیه فاضالب در جهان و نیز ارائه روشهای تصفیه فاضالب به صورت کم حجم
و کم هزینه نسبت به روش های سنتی ،شرکت تجهیزات و فن آوری کاویان با استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته و
پیشرو در این صنات ،سیستم تصفیه پیشرفته ای را در غالب پکیجهای کامپوزیتی در م لهای مختلف و قابل دفن ،تولی و
به مشتریان محترم مارفی نموده که نسبت به سیستم های تصفیه فاضالب موجود دارای قابلیت های ویژه ای از لحاظ سطح
اشغال ،عملکرد و هزینه میباش .

واحد

واحد تصفیه

واحد تصفیه

ته نشينی

هوازي

انوکسیک

گندزدایی با کلر
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خروجی نهايی
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فرآیند تصفیه
فاضالب شهری ،به اشتی یا انسانی مربوط به فاضالب تولی ی از واح های مسکونی است .این فاضالب بر اساس
مطالاات انجام ش ه ضریبی در ح ود  1/١7از آب مصرفی را تشکیل می ده  .امروزه به منظور دستیابی به استان اردهای محیط
زیست جهت تخلیه پساب به چاه جاذب ،آب های سطحی و آبیاری فضای سبز طبه استان ارد سازمان محیط زیست ،الزام ًا از
فرآین های تصفیه بیولوژیکی ثانویه استفاده می شود .از جمله بهترین و کارآم ترین روش های تصفیه فاضالب به اشتی ،روش
تصفیه  A2Oمیباش  .این روش می توان با اشغال کمترین فضای ممکن ،عالوه بر ح ف ترکیبات آلی ،ترکیبات ازته و فسفره

را نیز از فاضالب ج ا نمای  .البته به منظور افزایش ران مان و افزایش شوک پ یری و کاهش لجن مازاد تولی ی ،از پکینگ
م یا در واح های بیهوازی ،انوکسیک و هوازی نیز استفاده خواه ش  .همچنین برای کاهش زمین الزم جهت واح ته نشینی
از المالهای پلیمری نیز استفاده خواه ش  .این پساب با جمع آوری در یک مخزن متاادل ساز و همچنین ج اسازی مواد ماله
و قابل ته نشینی و تصفیه بیولوژیکی بی هوازی ،انوکسیک و هوازی با روش هوادهی گسترده ( )IFAS/EAASقابل تصفیه
میباش .

پساب با از تصفیه بیولوژیکی به حوض گن زدایی منتقل گردی ه و به وسیله کلر مایع و یا گاز ازن،
گن زدایی جهت آبیاری فضای سبز ،استفاده در کشاورزی و یا بر اساس استان ارد سازمان حفاظت محیط زیست
برای تخلیه به آب های سطحی آماده خواه ش .
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مشخصات پساب تصفیه ش ه خروجی منطبه با استان اردهای سازمان محیط زیست برای آبیاری فضای سبز یا تخلیه به آب
های سطحی یا چاه جاذب می باش و به جهت استفاده در محیط بیمارستان و رفع تمامی باکتری ها و یا مواردی که در این
محیط موجب هر نوع آلودگی می گردد ،با سیستم تصفیه فاضالب از فیلتر های شنی،کربن فاال و اولترا فیلترها برای

ح ف بخشی از آالین ه ها ،بو و مواد ماله استفاده می شود و در انتها سیستم ازن و  UVجهت رفع باکتری و یا هر گونه
ک ورت و بو از آب خروجی قرار میگیرد.
متعلقات سیستم پکیجهای تصفیه فاضالب شامل موارد زیر میباشد:

واح آشغالگیری درشت سب ی ()Basket Screen
واح تصفیه بی هوازی ( )Anaerobic baffled reactorبا قابلیت ح ف بخشی از  CODو ترکیبات فسفره از پساب
خام واح تصفیه انوکسیک ( ) Anoxic reactorجهت ح ف ترکیبات نیتروژن دار از پساب واح بیولوژیکی هوازی
روش هوادهی گسترده و رش چسبی ه  IFASبا قابلیت نصب مدیا به روش هوادهی عمقی بلوئر هوادهی Roots type
ساخت  Aerzenیا  Robuschiآلمان و یا سای چنل اروپایی  FPZایتالیا و یا برن های مشابه با متالقات کامل دیفیوزر
هوادهی حباب ریز ساخت شرکت کاویان جنس ممبران از  EPDMلوله ها و اتصاالت از جنس لوله های فلزی و پلیمری برای

خطوط انتقال هوا و پساب مخزن ته نشینی ثقلی استاتیکی مجهز به ایرلیفت پمپ جهت برگشت لجن و دفع لجن تابلوی برق
کنترل اتوماتیک تجهیزات الکترومکانیکال با تجهیزات اروپایی با  IP54پکیج کامل کلرزنی با مخزن و پمپ تزریه
هیپوکلریت کلسیم

میتوان با افزودن یک الی دو مخزن دیگر به پکیج تصفیه اصلی همیشه میزان قابل توجهی آب تصفیه ش ه جهت استفاده در
مصارف آبیاری فضایی سبز و غیره به عنوان ذخیره در دسترس داشت،
11
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Side Channel Blower

بلوئر ساید چنل
اساس کار بلوئر یا دمن ه به این صورت است که الکتروموتور مستقیماً روتور
(پروانه) را با سرعت بسیار باال میچرخان و در اثر این چرخش با توجه
به فاصله میکرونی روتور با هوزینگ (محفظه پروانه) ،هوا با حجم باال
از یک کانال مکی ه و از کانال دیگر دمی ه میشود .بلوئرهای سای
چنل در کانالهای ورودی و خروجی دارای ص ا گیر )(Silencer
میباشن و جهت حفاظت دستگاه در برابر ذرات درشت و گرد و غبار،
فیلترهای کمکی قابل تاویض بر روی دستگاه نصب میگردد .بلوئرهای
م ل سای چنل که به آن وکیوم پمپ هم اطالق میشود ،از جمله دستگاههای
هواسازی است که در صنایع مختلف خصوصاً صنات تصفیه آب و فاضالب و آبزی
پروری به صورت گسترده مورد استفاده قرار میگیرد .این دستگاه ،با تولی هوای فشرده و تزریه
آن از طریه لوله به داخل دیفیوزرها که در کف استخر نصب ش ه ان  ،هوا را به صورت حبابهای بسیار ریز از داخعل دیعفعیعوزر
خارج مینمای و اکسیژن مورد نیاز سیستم را تامین میکن  .بلوئرها در م ل ها و ظرفیت های مختلف تولی میشون .
مشخصات فنی
Compressor
600
mbar

500
mbar

400
mbar

350
mbar

450
mbar

100

160

360

450

300
mbar

250
mbar

200
mbar

150
mbar

100
mbar

50
mbar

Kg

Kw

Type

m³/h
15

14.5

0.75

RT-3009

30

55

22

1.3

RT-3015

80

110

160

200

23

1.75

RT-4019

180

230

270

300

32

2.2

RT-5026

70

110

180

230

270

300

38

4

RT-6046

240

300

360

420

470

510

82

7.5

RT-8086

600

750

900

960

1050

1110

112

13

RT-9150

540

600

750

900

960

1050

1100

159

20

RT-9220

30

40

60

80

100

120

150

28

2.2

RT-33026

40

60

90

110

140

170

190

210

230

45

4

RT43046

100

120

150

180

210

240

265

275

285

300

81

7.5

RT-63086

450

480

510

530

550

570

112

7.5

RT-83086

240

285

330

370

410

450

480

510

530

550

570

142

11

RT-83130

240

285

330

370

410

450

480

510

530

550

570

160

16

RT-83190
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بلوئر سه لوب

Three Lobes Roots Blower

بلوئر سه لوب نوعی از دمن ه های جابجایی مثبعت هسعتعنع کعه
بصورت پیوسته مق ار ثابتی از گاز مکی ه ش ه از بخش مکش را
با فشار به سمت خروجی منتقل مینماین  .در بلوئرهای سه لعوب
مق ار گاز جابجا ش ه در هر دور ثابت بوده و به شکل محفظه و

بخش دوار مرتبط میباش  .عملکرد بلوئر سه لوب درون بع نعه
بلوئرهای سه لوب دو مجموعه روتور وجود دارد که در خعالف
جهت یک یگر حرکت میکنن .
برش مقطعی بلوئر ارزن

با شروع چرخش مق ار ماینی از هوا مکی ه ش ه و بعا چعرخعش
روتور هوای محبوس ش ه بصورت پرفشار از بعخعش خعروجعی
دمی ه میشود.

در بلوئرهای سه لوب به دلیل وجعود معقع ار مشعخعصعی
فضای خالی ،احتیاجی به روانکاری بین روتورها نعیعسعت
یانی بین آنها اصطکاک یا تماسی وجود ن ارد و این یکی
از مزایای استفاده از بلوئر های سه لوب میباش  .از مزایای
دیگر بلوئرهای سه لوب ،خروجی هوای پاک و عاری از
روغن ،به دلیل ع م کاربرد روغن در ساختار آنهعاسعت و
احتیاجی به فیلتراسیون ن ارن .

کابینت صدا گیر
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