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معرفی شرکت 1

ب ذرات و طول عمر شرکت دانش بنیان نانو فناوران خاور تولید کننده فیلترهای صنعتی با فناوری نانو با قابلیت جذ❖

بیشتر

فعالیت خود را در خصوص فیلتر های نانو توسعه داده1390بیش از دو دهه  سابقه در  تولید فیلتر ، که از سال ❖

رتقا داده شده با بکارگیری فناوری نانو ، راندمان فیلتر های مورد استفاده در صنعت کشور را به میزان قابل توجهی ا❖

است 

ی و فیلتر های تولیدی ما در صنعت فوالد ، مس ، آلومینیوم ، سرب و روی ، ریخته گری ها ، سیمان ، گچ ، کاش❖

سیعی کاربرد و... سرامیک ، سنگ ، رنگ و رزین ، تولید کنندگان لوازم خانگی ، آرد و ماکارونی ، روغن نباتی و 

.دارد

خدمت با فناوری نانو 1محصول و 2دارای ❖



یفیلتر های صنعت 2



ماسک های تنفسی 3



خدمات پوشش نانو الیاف صنعتی 4

یتولید کنندگان فیلتر های صنعت❖

یتولید کنندگان فیلتر های خودروی❖

یتولید کنندگان ماسک های تنفس❖

نو تمامی صنایعی که با استفاده از نا❖

تالیاف محصوالت شان ارتقا خواهد یاف

مشاوره به تولید کنندگان محترم❖



تیدستگاه فیلتر و عملکرد کیسه فیلتر ها در سیستم غبار گیری های صنع 5



ه شده در تصویر نانو الیاف تولید شده توسط دستگاه الکتروریسی ساخت
شرکت نانو فناوران خاور

6

الیاف نانو مورد استفاده درنانو فیلتر خاورSEMتصویر 



مزایا نانو فیلتر ها نسبت به فیلتر های معمولی 7



دلیل افزایش طول عمر فیلتر ها در بررسی های میدانی 8

میکرومتری200مقایسه فیلتر پوشش داده شده با نانو الیاف و فیلتر معمولی در مواجه با غبار در مقیاس 

با پوشش نانو الیاف  بدون پوشش نانو الیاف 



دلیل افزایش طول عمر فیلتر ها در بررسی های میدانی 9

میکرومتری20مقایسه فیلتر پوشش داده شده با نانو الیاف و فیلتر معمولی در مواجه با غبار در مقیاس 

با پوشش نانو الیاف  بدون پوشش نانو الیاف 



دلیل افزایش طول عمر فیلتر ها در بررسی های میدانی 10

میکرومتری5مقایسه فیلتر پوشش داده شده با نانو الیاف و فیلتر معمولی در مواجه با غبار در مقیاس 

با پوشش نانو الیاف  بدون پوشش نانو الیاف 



دلیل افزایش طول عمر فیلتر ها در بررسی های میدانی 11

میکرومتری5وضعیت و سایز ذرات در نانو فیلتر ها در مقیاس 



معمولینمودار راندمان نانو فیلتر ها نسبت به فیلتر های 12



تاییدیه ها 13

شرکت دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

شرکت دانش بنیان داَنشگاه صنعتی امیر کبیر

خدمت 1محصول و 2دارای گواهی نامه نانو مقیاس از ستاد توسعه فناوری  نانو برای  



14

کدارای پروانه بهره برداری تولید فیلتر های صنعتی و نانو ماس
دارای گواهینامه های 

ISO9001

ISO10004

تاییدیه ها



افتخارات 15



فضای تولید 16

نکیمتر فضای تولید در شهرک صنعتی ایوا2500دارای 



اهداف صادراتی  17

ط ماشین سوریه توس–پاکستان –ارسال فیلتر های صنعتی به کشورهای عراق ❖

... (شرکت بولر و  ) سازان بین المللی 

ددرخواست نانو فیلتر برای خروجی فن های صنعت دام و طیور از کشور هلن❖

درخواست خرید نانو ماسک از کشور روسیه❖

درخواست ماسک های سه بعدی از کشور کانادا❖

پیگیری فروش مستقیم محصوالت به کشورهای عراق و سوریه❖



اخبار مهم از شرکت دانش بنیان نانو فناوران خاور 18

واحد صنعتی بزرگ و کوچک کشور1100تامین کننده بیش از ❖

د غذایی صنایع موا-شرکت های بزرگ صنعت سیمان و گچ کشور –ذوب آهن اصفهان –فوالد مبارکه ❖

درصد 60درصد صنایع بزرگ تولید کننده آرد کشور بیش از 70زرماکارون  تک ماکارون بیش از ) 

(تولید کنندگان بزرگ روغن خوراکی 

روزه 30تا 20با توجه به تولید بر اساس سفارشات مشتریان ، سفارشات مشتریان در نوبت های بین ❖

.شیفت در حال تولید می باشد2قرار میگیرند و خط تولید در 

عرضه 1401یک محصول جدید برای صنعت کشور در حال نهایی شدن است که انشاهلل در بهار سال ❖

.خواهد شد



راه های ارتباطی با ما 19

www.NanoKhavar.com: وب سایت ❖

info@nanokhavar.com: پست الکترونیک ❖

NanoFanavaran@: تلگرام ❖

NanoKhavar@: اینتساگرام ❖

09018389455: واتساپ ❖

02166485933: تلفن دفتر تهران ❖

02334583425: تلفن کارخانه ❖

02166485933: سامانه پیام کوتاه و ارتباط با مشتریان ❖

257پالک 2شهرک صنعتی ایوانکی خ پژوهش : کارخانه ❖

2خیابان ولیعصر خ بزرگمهر نبش فریمان پالک : دفتر مرگزی ❖



با سپاس از توجه شما


