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سرفصل
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فاضالبوآبهایخانهتصفیهدرگندزداییواحدهایارتقاء❖
فاضالبوآبهایخانهتصفیهدرنانوحبابفناوریکاربردومزایا❖
شرکتارتباطیهایراهوتماساطالعات❖



معرفی شرکت نانو حباب انرژی 1

اهداف
تولید دانش فنی❑
ه از در استفادباال کاراییباپیشرفتههایفناوریاز مندیبهره❑

، کلر و غیرهازنپتانسیل گازهای مختلف از قبیل اکسیژن، 
مختلفصنایعدر بهره برداریسرمایه گذاری وهایهزینهکاهش ❑

دانش فنی

میکروحبابژنراتورهایطراحی و ساخت ✓

نانوحبابژنراتورهایطراحی و ساخت ✓

تصفیه خانه های فاضالبهوادهیارتقاء واحدهای ✓

ازننانوحبابژنراتورهایطراحی و ساخت ✓

کلرنانوحبابژنراتورهایطراحی و ساخت ✓

پروریآبزیدر وریبهبود کیفیت آب و افزایش بهره ✓

نیکهیدروپودر گلخانه های وریبهبود کیفیت آب و افزایش بهره ✓

کاهش بار میکروبی به زیر حد استاندارد در صنایع دام و طیور✓
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نانومتر200حباب های گازی با اندازه قطر زیر ✓

مشترکسطح فصل بزرگترمساحت✓

خنثیشناوری✓

حبابدرونگازباالیفشار ✓

منفیباردارسطح ✓

گازسرعت انحالل افزایش✓

نانوحباب ها و ویژگی های آن ها 



کاربرد نانوحباب ها3

تحولی در واحدهای تزریق گاز به مایع توسط ژنراتورهای نانوحباب



محصوالت شرکت نانو حباب انرژی4
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ژنراتور نانوحباب واتوکس در فرایند تصفیه آب و فاضالب 5

اهداف
هوادهی و یا ارتقاء واحدهای هوادهی در تصفیه خانه های آب و فاضالب❑
فاضالبگندزدایی و یا ارتقاء واحدهای گندزدایی در تصفیه خانه های آب و ❑

کاربرد
صنعتیواحدهای هوادهی تصفیه خانه های فاضالب شهری و ✓
در تصفیه خانه های آب و فاضالبگندزدایی واحدهای ✓

مزایا
آبگاز در افزایش قابل توجه میزان حاللیت •
تمام اعماق گاز در توزیع ایده آل و یکنواخت •
...کاهش هزینه های جانبی از قبیل خطوط انتقال هوا، دیفیوزر و •
قیمت پایین تر نسبت به تجهیزات فعلی مورد استفاده•
ارتقاء کیفیت آب و فاضالب تصفیه شده•
درصد50صرفه جویی در مصرف انرژی به میزان •
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50-70 %

Aeration

Energy Consumption

Operating Costs
> 30 %

Appropriate 

Aeration Method

ژنراتور نانوحباب واتوکس در فرایند تصفیه آب و فاضالب



هوادهی در تصفیه خانه های فاضالب شهری و صنعتیارتقاء واحدهای  7

نانوحباببا فناوری هوادهیمزایای سیستم های 

نآیکنواختتوزیعمحلول و اکسیژنمیزانقابل توجه افزایش✓

خروجیپسابکیفیتبهبود✓

نشینیتهخاصیتبهبودلجن و تولیدکاهش✓

پایینو بهره برداریگذاریسرمایههایهزینه✓

پایینبسیارانرژیمصرف ✓

سریعآسان و اندازینصب و راه✓

سادهدارینگهو تعمیرات، راهبری✓

ایزولهد و راستاندابه اتاق نیازعدم ✓

سادهبسیارپایپینگو دیفیوزربه نیازعدم ✓

صوتیآلودگیایجادعدم بدون صدا و ✓

یدکیقطعات تامیندر محدودیتساخت داخل و عدم ✓



واحدهای گندزدایی در تصفیه خانه های آب و فاضالبارتقاء8

و کلر در واحدهای گندزداییازنهای نانوحبابمزایای 

و کلر در آبازنانحالل گازهای قابل توجه افزایش✓

قو کلر در تمام اعماازنتوزیع ایده آل و یکنواخت گازهای ✓

گازها در زمان اختالط با آبهدررفتحذف ✓

ارتقاء ظرفیت واحدهای گندزدایی✓

و کلرازنکاهش میزان مصرف گازهای ✓

کاهش زمان مورد نیاز برای گندزدایی✓



فاضالبو آبفناوری نانوحباب در تصفیه خانه های مزایا و کاربرد  9

هوادهی لجن فعالراکتورهای ✓

هاضم های هوازی✓

هاالگون✓

(DAF)با هوای محلول شناورسازی✓

غشاییراکتورهایبیو✓

زنیازنواحدهای ✓

واحدهای کلرزنی✓

تاالب ها و دریاچه ها✓

میزان حاللیت گاز در مایعافزایش ✓

گازتوزیع ایده آل و یکنواخت ✓

CODو BODکاهش ✓

کاهش زمان تصفیه✓

ارتقاء کیفیت تصفیه✓

حذف طعم و بو✓

هزینهکاهش ✓

کاهش میزان مصرف انرژی✓



اطالعات تماس 10

WWW.NANOHOBAB.COM

INFO@NANOHOBAB.COM

Tel: +98 443 422 8120

WhatsApp: +98 914 165 4908

از حسن توجه شما سپاس گزارم


