
 تصفیِ آب ٍ پؼاب تا اػتفادُ اص فٌاٍسی ّای ًَیي

 هٌْذع احوذ تیشاًًَذ

 کاسؿٌاع فٌی حَصُ آب ٍ پؼاب 
 1400اػفٌذهاُ  (PNF)ؿشکت پیام آٍساى ًاًَ في آٍسی فشداًگش



 1/19 هعشفی ؿشکت

 ( .PNF Co )فرداوگر وايفىايری آيران پیام ضرکت

 سال تأسیس 1386

توسعه نانو تکنولوطی دس حوصه های مختلف اص جمله  
...تصفیه آب و پساب، انشطی و  تولیذ تجهیضات صنعتی  

 صمینه فعالیت 

www.pnf-co.com  پایگاه اینتشنتی 



 افتخارات و توانمندی های شرکت
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 هعشفی فٌی هحصَل یا هحصَالت

 PNFپلتفرم فناوری شرکت 
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 تصفیِ آب ٍ پؼاب  صٌعت سٍؿْای ًَیي دس 

 حزف اسػٌیک

 حزف ًیتشات اص آب آؿاهیذًی

 ًوک صدایی اص آب ٍ پؼاب

 کذٍست صدایی

 حزف ػایش فلضات ػٌگیي هاًٌذ کشٍم

 تصفیِ پؼاب صٌعتی
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 :آبتخؾ تکٌَلَطی ًَیي دس پشٍطُ ّای 

 ػیؼتن ّای ضذعفًَی

2 

 حزف فلضات ػٌگیي

3 4 1 

5 

 ًاًَحثاب ػاص

 حزف ًیتشات

 تصفیِ پؼاب ًؼاجی

6 
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 ؿیشیي ػاصی



 کاربرد سیستمهای الکترودیالیز  

 
 
 
 
 
 
 

حزف اًَاع ًوک ّای آالیٌذُ اص آب اص جولِ 
 ...  ًیتشات، ػَلفات ٍ 

هَسد اػتفادُ  ROکاّؾ پؼاب ٍاحذّای 
 دس تصفیِ آتْای دسٍى ػشصهیٌی

جذا ػاصی ٍ تغلیظ فلضات اسصؿوٌذ اص پؼاب 
... ٍاحذّای هعذًی اص جولِ هغ، اػکاًذین، طال ٍ   
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 تجْیضات حزف ًیتشات اص آب 

 %97تاصیاتی آب تا 
 
 

 تذٍى ًیاص تِ فشآیٌذ پیؾ تصفیِ 
 
 
 

 ػال 10عوش هفیذ غـاء تاالی 
 
 

 هصشف اًشطی ٍ ّضیٌِ عولیاتی پاییي
 
 
 

 اًجام  عولیات تذٍى ًیاص تِ هَاد ؿیویایی
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 ًیتشات صدایی تا اػتفادُ اص سٍؽ الکتشٍدیالیض هعکَع

 ريستاَای خىذاب، مجذآتاد ي آضتیان در استان مرکسی•

 ريستای تُر حاج وًضاد در استان تًضُر•

 ريستای عرتی در استان تًضُر•
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 ًوک صدایی تا اػتفادُ اص سٍؽ الکتشٍدیالیض هعکَع

 ريستاَای ضُرستان ضًش استان خًزستان•

 ريستای رامُرمس استان خًزستان•

 مجتمع َای ريستایی استان تًضُر•

 تخص صىعتی در استان اصفُان•
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 الکتشٍدیالیض هعکَعاص سٍؽ تا اػتفادُ  ROتصفیِ پؼاب 

 اجرا ضذٌ در ضُرستان کاضان•

 مترمکعة در ضثاوٍ ريز 1000: ظرفیت ياحذ•

 %10کاَص پساب تٍ کمتر از •
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 ًوک صدایی تا اًشطی ػثض

 شیرین سازی آب به روش الکترودیالیس با 
 انرشی خورشیدی 

New Product 
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 حزف اسسنیک    تجهیضات

   ppb 5حزف آسسنیک به کمتش اص   
 بذون محذودیت میضان    
 وسودیاسسنیک      

               و گزاسی سشمایه هضینه کاهص     
  با مقایسه دس عملیاتی        

 سنتی های سوش          

 ظشفیت جزب باالی جارب 
 موسد استفاده    

 بذون استفاده اص بشق   
 و مواد ضیمیایی    
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 ترداضت وقطٍ ایريستایی آرسىیک زدایی؛ ياحذَای 

 As(III) ٍ As(V)قاتلیت جزب 

 عذم ًیاص تِ تشق

 عذم ًیاص تِ هَاد ؿیویایی

 اؿغال ًوَدى هؼاحت کن

 ّضیٌِ ػشهایِ گزاسی اٍلیِ ٍ تْشُ تشداسی پاییي

 قاتلیت اسائِ ػیؼتن َّؿوٌذ تشداؿت آب

 :هحل اجشا
 سٍػتاّای اػتاى کشهاى، کشدػتاى، آرستایجاى ؿشقی  

 آرستایجاى غشتی ٍ قضٍیي
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 13/19 آسسنیک صدایی اص آب آضامیذنی ضهشستانهای استان کشمان

هتشهکعة دس ؿثاًِ سٍص7،800جیشفت تا ظشفیت   

هتشهکعة دس ؿثاًِ سٍص 4،650فْشج تا ظشفیت   

هتشهکعة دس ؿثاًِ سٍص 10،000ظشفیت ؿْش تاتک تا   



 14/19 ًاًَ حثاب ػاص

 دس کـت ّیذسٍپًَیکتشکیة تکٌَلَطی ًاًَحثاب 

 کاّؾ هصشف آب دس کـت گلخاًِ ای تِ ّوشاُ افضایؾ ساًذهاى

 آتیاسی تا اػتفادُ اص ًاًَ حثاب اکؼیظى
 



 15/19 عٌَاى

سیستن تصفیه پساب      
(آب همراه نفت)  

 پایلًت در چیه 



 16/19 :ّوکاسی ّای تشٍى هشصی

 کـَس عشاق، ؿْش تصش1ُ.

 کـَس تشکیِ، ؿْش ٍاى2.

 کـَس چیي3.

 کـَس طاپي4.



 17/19 :ّوکاسی ّای داخل کـَس

 هعاًٍت علوی ٍ في آٍسی سیاػت جوَْسی1.

  ػتاد ٍیظُ تَػعِ ًاًَ سیاػت جوَْسی2.

 ػاصهاى ّای آب ٍ فاضالب اػتاًی3.

 هشاکض تحقیقاتی ٍ آهَصؿی4.

 ػاصهاى پظٍّؾ ّای علوی ٍ صٌعتی ایشاى5.

 ؿْشک ّای صٌعتی ٍ تخؾ خصَصی6.



  

 شرکت پیام آوران نانو فن آوری فردانگر

  

 

 021-86127543: تلفي

 info@pnf-co.com: ایویل

 www.pnf-co.com:  ٍتؼایت
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 تا ػپاع اص تَجِ ؿوا


