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معرفی بسافن 1

رادیوییتولیدکننده سامانه های ژنراتور پالسمای فرکانس 
پالسمای تحت خالءپردازشسامانه هایو

یدتولوساختطراحی،هدفبانصیربسافن آورانمهندسیوفنیخدماتشرکت
کانسیفربازهدرباالتوانژنراتور هایومنابعاصلیزمینهباصنعتیسیستم های

DCفنیتیمساله13توسعهوتحقیقپشتوانهبهواستگرفتهشکلتامایکروویو
طورهب.استنمودهارائهباکیفیتیصنعتیمحصوالتتاکنونحوزه ها،ایندرخود
م هایسیستنگهداریوتعمیرساخت،طراحی،بسافن،شرکتفعالیتحوزهکلی

: می باشدزیر
.پردازش پالسمای اتمسفری و خالءسامانه های •
•RFاتوماتیک بسیار سریعامپدانستطبیقجعبهژنراتور و
.پالسیو DC،ACولتاژ باالی تغذیهمنابع •



تمحصوالمعرفی 2

ژنراتور های فرکانس رادیویی

فرکانسیاومگاهرتز40.68و27.12و13.56و6و2هایفرکانس•
دیگرهای

باالتوانبامگاهرتز50تا2پهنباندهایژنراتور•
مبتنیوات15000و5000و2000و1000و600و300و100هایتوان•

.هادینیمهبر
هایلودبرایحتیپایداروسریعبسیاراتوماتیکتطبیقهایجعبه•

Qباال.
ازبیشدهیجریانوولتکیلو25ازبیشتاRFخروجیولتاژ•

.آمپر100
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مشعل پالسمای اتمسفری کرونا و سیستم اسکن اتوماتیک
:پردازشنوع

جوهروچسبورزینورنگچسبندگیافزایش
:کاربرد

تولیدخطدرمتحرکمسطحغیراجسامیاوبعدیسهسطوحپردازش
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DBDپالسمای اتمسفری سیستم 

:پردازشنوع
هایزنجیرهشکستنوسطحیانرژیکاهشومختلفعاملیهایگروهایجاد

...ومولکولی
:کاربرد

پلیمریسطوحچسبندگیخاصیتافزایش
پودرهازداییگند
سطوحکردنتمیز

روغنوآبتصفیه
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سیستم های پردازش پالسمای تحت خالء

:هاویژگی
ذیریتکرارپویکنواختینظرازپالسماپردازشنوعترینکیفیتبا

کهفیالمنتوآرکمیکرووآرکگونههیچبدونوسردکامالفرایندی
گذاردنمیبجاخودازسطحیمخرباثرگونههیچ

شیمیاییموادمصرفمیزانکاهشنظرازروشترینصرفهبه
تزریقیموادنوعانتخابباسطحخاصیتتعیینقابلیت
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سیستم های پردازش پالسمای تحت خالء

:هاکاربرد

سطحکردنفعال
پزشکیگریدبادائمیآبدوستیخاصیتایجاد

پلیمریهایغشاءیونیهدایتافزایش
سطحیانرژیکاهش
گریزروغنوابگریزدهیپوشش

اجسامدرصدصداستریلوگندزدایی
پودرهاسطحاصالح
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سیستم های پردازش پالسمای تحت خالء

:هاکاربرد

.راندمانوعمرافزایشمنظوربهفیلترهاپوشش
.سطوحخوردگیضدپوشش

درتوتوکامالسطوحدرچسبورزینورنگچسبندگیافزایشوکردنفعال
داخلمثال.کردفعالراآنهاتواننمیاتمسفریهایروشباکهپیچیدهو

.بعدیسهاجسام
وروغنیهایالودگیحذفوپلمیریوفلزیبعدیسهسطوحتمیزکردن

.آنهارویازعالی
ردیگمختلفکاربردهایو
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سیستم های پردازش پالسمای تحت خالء

:مشتریانومخاطبان
پزشکیتجهیزاتصنایع
الکترونیکصنایع
نساجیصنایع
چاپوچسبورزینورنگحوزه

خانگیلوازمصنایع
خودروقطعاتصنایع
یفلزقطعاتصنایع

توسعهوتحقیقهایآزمایشگاه
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سیستم های پردازش پالسمای تحت خالء

حوزهاینمحصوالتکاربردتوسعهوطراحیدربسافنهایتوانمندی

لیتری20000تا10محفظهحجمباسیستمکنندهتولید•
قبلیمطالبدرشدهمعرفیکاربردهایتمامبرایفناوریتوسعه•
برایکاردایموسنگینکاریسیکلباپالسماژنراتورهایساختوطراحی•

.بسافنتوسطهاسیستم
باثانیهمیلیاتنانوثانیهپالسپهنایمدوالسیونبارادیوییفرکانسپالسمایتولید•

وکاربردنوعبامتناسبتنظیمقابلدامنهکاهشوافزایشنرخوتکرارنرخوتوان
سطحجنسوپالسمادهندهتشکیلموادوگازنوعوپوشش
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سیستم های پردازش پالسمای تحت الء

:کارروش

.شودمیچیدهسیستمهایقفسهداخلنظرموردمحصول
.گرددمیتخلیهآنهوایوشدهبستهمحفظهدرب

درشدهتعبیههایآنتنوالکترودهاکمکبااولمرحلهدر
قطعاتسطحرادیوییفرکانسپالسمایهایژنراتوروسیستم

.شودمیفعالوکاریتمیز
رینانومتایالیهپالسماکمکبهوشدهمحفظهواردنظرموردمونومرهایوگازبعدمرحلهدر
.شودمیتشکیلسطحرویبر

شودمیارجخمحصولوبازدستگاهدربوبرگشتهاتمسفربهسیستمفشارنشانیالیهازپس



ارتباط محصول با فناوری نانو 11

:میدهندانجامرااصالحنوعدوپالسماپردازشهایسیستم

حددرنفوذعمقبامحصولسطحیالیههایمولکولشیمیاییوفیزیکیخواصتغییر•
نانومتر

دصچندیادهچندحددرضخامتبانیازموردخاصیتباپلیمریمادهیکنشانیالیه•
نانومتر

.ماندمیباقیتغییربدونمحصولسطحیزیروداخلیبخشخواصحالتدوهردر



محصوالت مشابهبامحصولمقایسه 12

پالسماپردازشهایسامانهرقیبعنوانبهشیمیاییهایروش

شیمیاییموادبیشترمصرف•
بیشترانرژیمصرف•
بیشترآبمصرف•
مکانیکیوظاهریخواصبرتاثیروالیهبیشترضخامت•
لمحصوسالمتبرنسبیتاثیروبیولوژیکاثرات•
شیمیاییوسمیپسابتولید•



افتخارات و توانمندی های بسافن 13

تا100توانرنجبارادیوییفرکانسپالسمایژنراتورهایسازندهتنها•
ردپایداروسریعبسیاراتوماتیکتطبیقهایجعبهووات15000

صنعتیکامالهایقابلیتباخاورمیانهمنطقهوایران

تحتیصنعتپلیمریزاسیونپالسماهایسیستمدهندهتوسعهوسازندهتنها•
هخاورمیانمنطقهوایراندرخالء



راه های فروش و دسترسی خرید محصوالت شرکت 14

.مستقیمخرید•

سازمانونظامیمراکزوهادانشگاهشاملدولتیخریداران:دولتیخریداران•
اهنمایشگسامانهطریقازتوانندمیسالهایماهتمامدر...وتحقیقاتیهای

ازوکردهمحصولسفارشثبتبهاقدامایرانساختآزمایشگاهیتجهیزات
.نماینداستفادهدرصد40سقفتااییارانهحمایت

ششخوابدورهوماهه36بازپرداختدورهبالیزینگوامازاستفادهامکان•
.اشخاصوخصوصیهایشرکتکلیهبرایدرصد14تا9سوددرصدوماهه



توانمندی ها و فرصت های صادراتی  15

هایفروشبرایمناسبیفرصتارزباالینسبتاقیمتبهتوجهباحاضرحالدر
.استشدهفراهمخارجی

استنهخاورمیامنطقهدرمحصولنوعدواینسازندهتنهابسافنکهاینبهتوجهبا
نمونهازکمتردرصد40تاوپایینباال،بسیارکیفیتوجودبامامحصولقیمتو

وتاسفراهممحصوالتاینصادراتزمینهباشدمیاسیاشرقوچینیمشابههای
.ایمکردهشروعراخودصادراتفعالیتمنطقهدرفروشنمایندگیدوبااخیرا

:صادراتزمینهدرمااصلیچالش
ازادهاستفلزوموکاالمبلغدریافتدشواریوخارجیمشتریاعتمادجلبدشواری

.هاریسکبرخیبهدادنتنلزوموهاواسطهورسمیغیرهایروش



فرصت های همکاری تحقیقاتی، بازاریابی و فروش، اعطای 
ازهانمایندگی، همکاری با صنایع و مخاطبان و اعالم نیاز و رفع نی

16

داشتهجذابیتبالقوهصورتبهصنایعازیکهربرایبسافنمحصوالتکهصورتیدر
تاازیسبهینهوتوسعهوارتقاءیاوزنینمونهصورتبهتاداردوجودآمادگیاینباشد

.یردگصورتهمکاریسیستمتولیدوساختومشکلبرایحلراهبهیافتندست

یتحقیقاتهایپروژهتعریفغالبدردانشجویانواساتیدباداردآمادگیبسافن
پالسمایپردازشسیستمیکمنظوراینبرای.نمایدهمکاریصنعتیکاربردبامشترک

.استموجودشرکتمحلدرمختلفهایقابلیتباخالءتحت

الشچرفعوفروشوبازاریابیبرایبازرگانیهایشرکتباهمکارینیازمندبسافن
.باشدمیخودبازارتوسعهوصادراتهای



اخبار مهم بسافن 17

.خالءتحتپالسمایپردازشسامانهجدیدنسخهساختوطراحی

توانضریببارادیوییفرکانسپالسمایژنراتورهایجدیدنسخهارتقاءوطراحی
لوددرحتیباالبسیارپایداریباثانیهدوحددرتطبیقسرعتودرصد96ازباالتر
.رزونانسیهای



:اطالعات تماس 18

13بستبن-قدیرک-شریفدانشگاهجنب–آزادیخ-تهران:دفترآدرس

ایرانصنعتیوعلمیهایپژوهشسازمان-مستوفیآباداحمد:کارگاه

021-66089509:تلفن
WebSite:WWW.BasaFan.com

Email:Info@basafan

WhatsApp:0938-54-53-52-7



تشکر از توجه شما


