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معرفی شرکت 1

با هدف طراحی و تولید تجهیزات 1391شرکت فناوری ایرانیان پژوهش نصیر در سال 
.  آزمایشگاهی آغاز به کار کرد

نایزر برای اولین باردر نمایشگاه ساخت ایران دستگاه التراسونیک هموژ1393در سال 
آزمایشگاهی خود را ارائه نمود که با استقبال مشتریان، این روند ادامه یافت

دید و در سالهای بعد مدلهای جدیدتر در توان و ظرفیت های مختلف و با قابلیت های ج
از سال گذشته شرکت فناوری ایرانیان پژوهش نصیر نسبت. ساخته و ارائه شد

.ه نمودبه تولید نمونه های صنعتی قدم برداشت و توجه چندین صنعت را به خود متوج



معرفی فنی محصول یا محصوالت 2

ه وجود دستگاه التراسونیک هموژنایزر دستگاهی است که با ایجاد امواج فراصوت درون محیط محلول باعث ب
1000کلوین، فشار تا 5000در نقاط فروریزش حفره ها دمای نقطه ای تا . گرددمی آمدن حفره ها و فشار برشی 

شرایط فوق عمال در . ثانیه سرد می گرددبر کلوین 109اتمسفر می رسد و همچنین آن نقطه با نرخ سرد شدن 
ط نقاط راکتورهای میکرونی ایجاد می نماید که در دما، فشارو نرخ خنک سازی فوق العاده باال اما در شرای

کاربردهای این میکروراکتورها سرعت واکنش های شیمایی را بسیار تسریع می کنند و. اتاق فعالیت می کنند
:زیر را برای دستگاه ایجاد می نمایند

سونوشیمی                                                              لیز سلول ها•
عصاره گیریمواد                                                         نانو سنتز •
موادحالل                                          دیسپرس پودرها در آسیاب •
مواد                                              گوگرد زدایی از گازوییلزدایی از کلوخه •
شیر( پاستوریزه)هموژن و ضد عفونی آب میوه                                هموژن و ضد عفونی•
امولسیون سازی•



محصولتمایزهایوویژگیهانانو،فناوریبامحصولارتباط 3

ترین از کاربردهای ذکر شده سنتز نانو مواد و دیسپرس و کلوخه زدایی آنها مرتبط
.  آنها با فناوری نانو است

برابر نسبت به دیگر 15التراسونیک هموژنایزر می تواند سرعت سنتز نانو مواد را تا 
.  روش ها افزایش دهد

ی از مصرف کننده نانو مواد پیش از استفاده از آنها در فرآیند خود برای بهره گیر
.ایدآنها باید نانو مواد خود را کلوخه زدایی و درون محلول یا رزین خود دیسپرس نم

:هامزیت 
سرعت بسیار باالتر نسبت به دیگر روش ها

گسترش پذیری صنعتی
کارکرد در بازه های گسترده کاری



افتخارات و توانمندی های شرکت 4

دستگاه التراسونیک برای 300بیش از نانو فروش دریافت گواهی نانو مقیاس از ستاد •
راسونیک التکشور تولید دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و شرکت های بخش خصوصی در سراسر 

( 300litrتا 2mlاز )هموژنایزر در مقیاس های آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و صنعتی
طابق توانایی تولید دستگاه های سفارشی با طراحی بخش مکانیکی و الکترونیکی م•

درخواست مشتری
تعمیرات و خدمات لوازم جانبی دستگاه های اروپایی و آمریکایی•



راه های فروش و دسترسی خرید محصوالت شرکت 5

FAPAN.irسایت شرکت به نشانی •
نمایشگاه ساخت ایران•
(به زودی)دیجی کاال•
اهیشرکت های تامین کننده تجهیزات آزمایشگ•



توانمندی ها و فرصت های صادراتی 6

کاییکیفیت باال و رقابتی با نمونه های بهترین اروپایی و آمری•
قیمت یک سوم تا یک پنجم نمونه های اروپایی و آمریکایی•
، فیزیک، شیمی، زیست شناسی)مورد استفاده در اغلب علوم•

....(میکروبیولوژی، نفت، مهندسی شیمی، کشاورزی و 
تعداد تولید کنندگان محدود در جهان•



فرصت های همکاری تحقیقاتی، بازاریابی و فروش، اعطای نمایندگی، همکاری با صنایع 7

اهیهمکاری فعال با شرکت های تامین کننده تجهیزات آزمایشگ•
شرکت و بررسی هایآزمایشگاه تست نمونه های مشتریان در •

اولیه جهت امکان سنجی در نمونه های جدید
برقراری ارتباط بین مشتریان با کاربردهای مشترک •



مهم ترین خبرها 8

تولید سامانه صنعتی التراسونیک به منظور استفاده از
اره التراسونیک هموژنایزر در حجم های باال در صنایع رنگ، عص

...گیری و 
شکی، دستگاه های جوش التراسونیک برای کاربردهای پزتولید 

...قطعات خودرو، اسباب بازی و 



مکانیزم عمل کرد  9



عمل کرد کاویتاسیون 10



کاویتاسیون 11



پوسته سازی مواد دو بعدی 12



سنتز مواد ابر مغناطیس ها 13
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گرافن تولید شده با التراسونیک TEM  تصویر 14



ترانسدیوسر 15



التراسونیک هموژنایزر مخصوص تخریب سلولی 16



400مدل  17



1200دستگاه  18



نیمه صنعتی پیوسته1200التراسونیک هموژنایزر  19



پیوستهصنعتی 1200التراسونیک هموژنایزر 20



اطالعات شرکت 21

4پالک 107شهرک صنعتی خاوران، سایت فلزتراشان، بلوک : نشانی

021-33288804: شماره تماس

09383844826: همراه و واتساپ

FAPAN.IR:سایت



با سپاس از توجه شما


