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 درباره کاویان

تحت عنوان قالب سازی پارس با مجوز وزارت صننناین  و  ٧٧١١شرکت تجهیزات و فناوری کاویان در سال 

با تغییر نام به شرکت تجهیزات و فناوری کاویان به صورت اختصاصی  در زمینه  ٧٧١١معادن تاسیس و در سال 

تجهیزات مرتبط با صنعت تصفیه آب و فاضالب و آبزی پروری و همچنین طراحی و اجرای تصفیه خناننه تولید 

های فاضالب و تصفیه شیرابه های زباله  تاکنون مشغول به فعالیت می باشد. این شرکت موفق به اخذ گواهینامه 

ISO 9001  و گواهینامه استاندارد محصوالت(CE)  .از اتحادیه اروپا گردیده است 

 شرح خدمات و تولیدات شرکت تجهیزات و فناوری کاویان عبارتند از:

 تولید دیفیوزرهای دیسکی حباب ریز در ظرفیت های مختلف 

  تولید دیفیوزرها با ممبران سیلیکون و دیفیوزرهای بدنه استیل 

 تولید دیفیوزرهای دیسکی حباب درشت در ظرفیت های مختلف 

  تولید پکینگ مدیاهای ثابت با سطوح ویژه مختلف از جنسpp  وpvc 

 تولید پکینگ مدیاهای شناور با سطوح ویژه مختلف 

 تولید صفحات المال جهت واحد ته نشینی و زاللسازی آب با سطوح ویژه مختلف 

 های فاضالب های صنعتی و شهری و تامین تجهیزات تصفیه خانه طراحی و ساخت تصفیه خانه 

 های مختلف به روش آب خنک و هوا خنک ساخت ازن ژنراتور در ظرفیت 

 های  های خانگی و صنعتی به روش طراحی و ساخت انواع آب شیرین کنRO  اسمز معکوس وMED 

  طراحی و ساخت تصفیه خانه های شیرابه زباله های پسماند شهری 

  طراحی و ساخت پکیج های تصفیه فاضالب با قابلیت دفن از جنسFRP 

 اروپایی و آسیایی واردات و تامین بلوئرهای سه لوب 

 اروپایی و آسیایی واردات و تامین بلوئرهای ساید چنل 
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 باشد.   های هوا )دیفیوزر( می  های هوازی یکی از ارکان مهم، انتخاب پخش کننده  در پروسه

هوادهی عمقی، به منظور انتقال و تزریق مناسب هوا به آب یا فاضالب، استفاده از دیفیوزرها به دلنینل   در روش

های هوا کوچکتر باشند، راندمان انتقال اکسیژن به آب به دلیل  شود. هر قدر حباب  های ریز توصیه می تولید حباب 

 افزایش سطح تماس، بیشتر خواهد بود.

ساخنتنه  EPDM ممبران این نوع دیفیوزرها از جنس 

شده است. بدنه و براکت ممبران از منواد پنلنینمنری 

باشد و نوع قفل براکت به بدنه توسط پنینچنانندن  می

 گردد. براکت به بدنه تامین می

2 

     Fine Bubble Diffuserدیفیوزر دیسکی حباب ریز   

 اینچ 21دیفیوزر دیسکی حباب ریز 

قطر 

 بیرونی

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

 طرفه

 کانکشن

        

21 75 

 

 

PP+30%GF 

 

 

EPDM 
 3 - 2  

ر  میلیمت 

مکعبر6  مت 

 بررساعتر

 

 

 دارد

 

طبقر
 سفارش

سانتی متر و قطنر  ٧٧اینچ  معادل  ٧1این دیفیوزر با قطر بیرونی 

متر مکعب در ساعت  6اینچ  با ظرفیت هوادهی حداکثر  ٧1موثر 

 .با کانکشن های مختلف  تولید می گردد

 مشخصات فنی
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 اینچ 24دیفیوزر دیسکی حباب ریز 

 ٧6اینچ  معادل   ٧1این دیفیوزر با قطر بیرونی 

ا ینچ  با ظرفیت   ٧1سانتی متر و قطر موثر 

متر مکعب در ساعت کانکشن  ١هوادهی حداکثر 

 های مختلف  تولید می گردد.

 مشخصات فنی

قطر 

 بیرونی

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

 طرفه

 کانکشن

        

24 75 

 

 

PP+30%GF 

 

 

EPDM 
 3 - 2  

ر  میلیمت 

مکعبر8  مت 

 بررساعتر

 

 

 دارد

 

طبقر
 سفارش
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 ( Coarse bubble) حباب درشتدیفیوزر 

میلیمتر )بسته به میزان  ٧شرکت تجهیزات و فناوری کاویان تولید کننده دیفیوزر حباب درشت  با حباب های باالی 

بدنه و براکت ممبران این دیفنینوزر از   هوادهی ( می باشد.

تقویت شده با الیاف شیشه ساختنه شنده پلی پروپیلن مواد 

برخوردار از طول عمنر  واست که مقاوم در مقابل فرسودگی 

باال، مقاوم در شرایط اسیدی و سنخنت بنوده و جنهنت 

در های سیستم هنوادهنی جلوگیری از نفوذ آب به داخل لوله

 (Check valve )، سوپاپ یکطرفنه داخل ساختار دیفیوزر

 شود. نوع قفل براکت به بدنه از طریق پیچاندن براکت تامین مینصب گردیده است.

4 

قطر 

 بیرونی

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

 طرفه

 کانکشن

        

21 75 

 

 

PP+30%GF 

 

 

pp 
 7 - 3  

ر  میلیمت 

مکعبر27  مت 

 بررساعتر

 

 

 دارد

 

طبقر
 سفارش

 مشخصات فنی



 

 

 دیفیوزرها با ممبران سیلیکون

این نوع دیفیوزر ها جهت کار در محیط های به شدت اسیدی و همچنین جهت تزریق گاز ازن در پساب کاربرد دارند 

 و در دو سایز و تیپ کاری تولید می گردند

 اینچ با ممبران سیلیکون  21دیفیوزر 

و ممبران سیلنینکنون بنا  ppاین دیفیوزر با بدنه از جنس 

متر مکعب بر ساعت به صورت حباب ریز تولنیند  6ظرفیت 

 می گردد.

 اینچ با بدنه استیل  6دیفیوزر 

ت حباب ریز عرضه می شود، بدنه اینن ننوع راین نوع دیفیوزر با ممبران سیلیکون و بدنه تماما استیل تولید و به صو

 از شمش استیل تولید می گردد. CNCدیفیوزر به روش ماشین کاری 

 

 

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

       
 75 اینچرر21 

 

PP 
2 - 3  سیلیکون مکعبر6   مت 

 

 دارد

       

 STAINLESS 75 اینچرررر6 
STEEL سیلیکون 

 3 - 2  

ر  میلیمت 

مکعبر2  مت 

 بررساعتر

 

 ندارد
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 مشخصات فنی
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 پکینگ مدیا 

که هستند پکینگ مدیاها  ،های فاضالب یکی از عوامل موثر در افزایش سطح تماس و باال بردن راندمان تصفیه خانه

 گردند. تولید شده در سیستم می Biomassباعث افزایش میزان زیست توده 

سنازی و  گردند، نوع شناور به علت عدم نیاز به فریم بندی، کنف پکینگ مدیاها به دو گروه ثابت و شناور تقسیم می

باشد. پکینگ مدیای شناور تولید شرکت کاویان در منقنایسنه بنا  تر می نصب، نسبت به نوع ثابت مقرون به صرفه

 های خارجی موجود در بازار از سطح ویژه باال و قیمت بسیار مناسب برخوردار است. نمونه

 Bio Rollمدل            رپكينگ مدياي شناو 

( تولید گردیده، از این  Injection Moldingهای تزریق پالستیک ) به روش قالب  Roll Bioپکینگ مدیای شناور 

رو دارای محاسن فراوان از جمله: ابعاد ظاهری و وزن یکسان، زبری سطح بسیار مناسب، استحکام باال و حفظ 

 شکل اصلی قطعه پس از تولید است. 

 



 

 

این محصول یکی دیگر از تولیدات شرکت کاویان بوده و به روش اکسترودر در سطوح مختلف با مواد پلی اتیلن تولید 

 گردد. می

 (  Kaldnessپکینگ مدیای شناور مدل ) 

7 

متر مربع در         444
 متر مکعب

متر مربع در         414 
 متر مکعب

متر مربع در        524 
 متر مکعب

سطح ویژه )اسمی(  
 کل مدیا

       

متر مربع در        064
 متر مکعب

متر مربع در        054 
 متر مکعب

متر مربع در        624 
 متر مکعب

سطح ویژه )موثر(  
 مدیا

       

کیلوگرم 54 کیلوگرم 54   کیلوگرم 54    وزن هر متر مکعب  

       

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

       

14x12.4 Ø14  میلیمترx15 Ø14  میلیمترx24 Øابعاد تقریبی  میلیمتر 

       

گزم 4.44 گرم 4.64    متوسط وزن قطعه  گرم  4.5  

Kaldness 3  Kaldness 2  Kaldness 1  

 مشخصات فنی
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 Bio Fix Media پکینگ مدیاهای ثابت

 Bio Fix Media پکینگ مدیاهای ثابت

8 

 پکینگ ثابت پلی پروپیلن 

و با اتصال به روش  جوش حرارتی و التراسونیک تولید می گردد و بسیار سازگار   PPاین نوع پکینگ مدیا از جنس 

 با محیط های اسیدی و بدون هیچ واکنشی )تولیدگاز کلر( در پساب می باشد .

مواد پلی پروپیلن از معدود مواد پلیمری دارای مجوز برای استفاده در صنای  غذایی بوده و این نوع پکینگ در تصفیه 

 خانه های آب آشامیدنی ، تصفیه پیشرفته )استفاده مجدد از پساب ( کولینگ تاور ها به شدت توصیه می گردند . 

PP 144 

       

 شکل مدیا  مواد اولیه  سطح ویژه   ضخامت نهایی ورق

       

میکرون 444   
متر مربع در متر  144

 مکعب
 مواج مورب  PPپلی پروپیلن  

       

 گام مدیا  زاویه مدیا  وزن مدیا  رنگ مدیا

       

25  سبز -مشکی
kg/m

میلیمتر 15  درجه 64  0  

       

 طول مدیا  عرض مدیا  ارتفاع مدیا  حداکثر دمای کاری

       

درجه سانتی گراد   04
 دمای مرطوب

سانتی متر 04/64  سانتی متر 04/64   سانتی متر 64/124    

       
 مقاومت مدیا   PHمحدوده تحمل     

       

    10-1   
مقاوم در برابر تابش 

 UVهای  اشعه 

 مشخصات فنی



 

 

 PVCپکینگ ثابت 
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   PVC- 244 PVC - 144 مدل 

   مواج مورب مواج مورب شکل مدیا

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

   متر مربع در متر مکعب 144 متر مربع در متر مکعب 244 سطح ویژه 

   میکرون 444 میکرون 444 ضخامت نهایی ورق

   میلی متر 15 میلی متر 12 گام مدیا

   o64 o64 زاویه مدیا

44kg/m  وزن هر متر مکعب مدیا
0  25 kg/m

0   

   مشکی ، سبز مشکی ، طوسی ،  خاکستری رنگ

   سانتیمتر 64/124 سانتیمتر 64/124 طول

   سانتیمتر 04/ 64 سانتیمتر 04/ 64 عرض

   سانتیمتر 04/ 64 سانتیمتر 04/ 64 ارتفاع

   درجه سانتیگراد دمای مرطوب 64 درجه سانتیگراد دمای مرطوب 64 حداکثر دمای کاری

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

   PH  11-1 11-1محدوده تحمل 

www.kavian-tech.com 

 مشخصات فنی
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  Lamella Tube Settler Media صفحات المال )زالل ساز( 

 مشخصات فنی 

 مواد اولیه  PP  -پلی پروپیلن 

 سطح ويژه  متر مربع در متر مکعب  04

 ضـخامـت ورق  میلی متر  1.4

o64   پکینگزاويـه 

 گام  میلي متر 144

 رنگ  مشکی، سفید، طوسی روشن

 طول  سانتیمتر 144 

 عرض  سانتیمتر  44

 ارتفاع  سانتیمتر 04/ 64/54/144

 حداکثر دماي کاری  درجه سانتیگراد دمای مرطوب 04

 PHمحدوده تحمل   1 – 10

صفحات المال که به دلیل عملکرد آن اصطالحاً  

گویند جهت استفاده در واحد ته  زالل ساز هم می

نشینی و زالل سازی به کار می رود .ینکنی از 

های آشامیدنی و  مراحل مهم در تصفیه خانه آب

های فاضالب واحد زالل سازی یا ته  تصفیه خانه

باشد، که از این روش جهت ته نشینی  نشینی می

یا جدا سازی امالح، شن و ماسه محلول ، منواد 

روغنی، لجن و بعضی از رسوبات شنینمنیناینی 

. این شرکت تنولنیند کنننننده گردد استفاده می

صفحات المال یا زالل ساز از جنس پلی پروپیلن 

 (PP به روش تزریق پالستیک با ضخامت )٧.1 

میلیمتر می باشد ضخامت باالی این محنصنول 

در مقایسه با محصوالت مشابه دارای طول عمر 

جهت اتصال قطعات از و استحکام باالیی است . 

 روش جوش التراسونیک استفاده شده است .
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های تصفیه فاضالب با قابلیت دفن  پکیج  Package Wastewater Treatment 

های تصفیه فاضالب به صورت کم  های سری  مهندسی تصفیه فاضالب در جهان و نیز ارائه روش با توجه به پیشرفت

های سنتی، شرکت تجهیزات و فناوری کاویان با استفاده از تجربیات کشورهای  حجم و کم هزینه نسبت به روش

های مختلف و  های کامپوزیتی در مدل پیشرفته و پیشرو در این صنعت، سیستم تصفیه پیشرفته ای را در غالب پکیج

های تصفیه فاضالب موجود دارای  قابل دفن، تولید و به مشتریان محترم معرفی نموده که نسبت به سیستم

 .باشد ای از لحاظ سطح اشغال، عملکرد و هزینه می های ویژه قابلیت

 

 

 

 

ایستگاه 

 پمپاژ

واحد تصفیه 

 انوکسیک

واحد تصفیه 

 هوازي

واحد           

 ته نشینی

ورود

خروجی   گندزدایی با کلر

 آشغالگیر
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 فرآیند تصفیه  

فاضالب بهداشتی یا انسانی مربوط به فاضالب تولیدی از واحدهای مسکونی است. این فاضالب بر اساس مطالعات 

دهد. امروزه به منظور دستیابی به استانداردهای  از آب مصرفی را تشکیل می 18١1انجام شده ضریبی در حدود 

های سطحی و آبیاری فضای سبز طبق استاندارد سازمان محیط  محیط زیست جهت تخلیه پساب به چاه جاذب، آب

شود. از جمله بهترین و کارآمدترین روش های  زیست، الزاماً از فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی ثانویه استفاده می

تواند با اشغال کمترین فضای ممکن، عالوه  باشد. این روش می می A2Oتصفیه فاضالب بهداشتی، روش تصفیه 

بر حذف ترکیبات آلی، ترکیبات ازته و فسفره را نیز از فاضالب جدا نماید. البته به منظور افزایش راندمان و افزایش 

هوازی، انوکسیک و هوازی نیز استفاده  شوک پذیری و کاهش لجن مازاد تولیدی، از پکینگ مدیا در واحدهای بی

خواهد شد. پساب پس از طی مراحل در مخازن متعادل ساز و تصفیه بیولوژیکی بی هوازی، انوکسیک هوازی به 

به مخزن گند زدایی منتقل و به وسیله گاز کلر مای  یا گاز ازن (IFAS/EAAS) روش هوادهی گسترده 

ضدعفونی و تصفیه میکروبی می گردد و مطابق با استاندارد سازمان محیط زیست برای مصارف کشاورزی،آبیاری 

 فضای سبز یا تخلیه به آب های سطحی یا چاه جاذب می توان استفاده نمود.
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 باشد: های تصفیه فاضالب شامل موارد زیر می متعلقات سیستم پکیج

( Anaerobic baffled Reactorهوازی ) واحد تصفیه بی -( Basket Screenواحد آشغالگیری درشت سبدی )

( جهت Anoxic Reactorواحد تصفیه انوکسیک )  -و ترکیبات فسفره از پساب خام  CODبا قابلیت حذف بخشی از 

با قابلیت   IFAS  واحد بیولوژیکی هوازی روش هوادهی گسترده و رشد چسبیده  -حذف ترکیبات نیتروژن دار از پساب 

دیفیوزر هوادهی حباب ریز جنس ممبران   -  نصب مدیا به روش هوادهی عمقی توسط بلوئر های سه لوب یا ساید چنل

مخزن ته نشینی  -های فلزی و پلیمری برای خطوط انتقال هوا و پساب  ها و اتصاالت از جنس لوله لوله -  EPDMاز 

تابلوی برق کنترل اتوماتیک تجهیزات  -ثقلی استاتیکی مجهز به ایرلیفت پمپ جهت برگشت لجن و دف  لجن 

پکیج کامل کلرزنی با مخزن و پمپ تزریق هیپوکلریت کلسیم میتوان با افزودن   -  IP54الکترومکانیکال با استاندارد 

یک الی دو مخزن دیگر به پکیج تصفیه اصلی همیشه میزان قابل توجهی آب تصفیه شده جهت استفاده در مصارف 

 آبیاری فضایی سبز و غیره به عنوان ذخیره در دسترس داشت.
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 Three Lobes Roots Blower بلوئر سه لوب

های جابجایی مثبت هستند که بصورت پیوسته مقدار ثابتی از گاز مکیده شده از بنخنش  بلوئر سه لوب نوعی از دمنده

نمایند. در بلوئرهای سه لوب مقدار گاز جابجا شده در هر دور ثابت بوده و  مکش را با فشار به سمت خروجی منتقل می

 . باشد به شکل محفظه و بخش دوار مرتبط می

 برش مقطعی بلوئر ارزن
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