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 های گازهای صنعتیپکیج

 معرفی شرکت مهندسی فالت باختر صدر 

امروزه با توجه به پیشرفت صنایع و افزایش مراکز صنعتی و بهداشتی نیاز جوامع به تکنولوژی های جددیدد 

تدوسد   2931افزایش یافته است. هسته اولیه و مرکزی شرکت مهندسی فالت بداتدتدر صدد  ا  سدا  

ای ا  زمینه جداسازی گازها و سدایدر متخصصین  شته مهندسی شیمی تشکیل گراید و تحقیقات گستراه

سازی و مدلسازی و تکدمدیدل صنایع کا برای صو ت گرفت. پس از انجام مراحل مختلف تحقیقاتی، شبیه

بصو ت  سمدی ا  شدهدر  2931کاا  متخصص ا  این زمینه، شرکت مهندسی فالت باتتر صد  ا  سا  

تبریز تاسیس گراید. باال بوان کیفیت محصوالت تولیدی، قیمت مناسب بدرای تدریددا  و ندمداندت و 

 ترین اهداف این شرکت میباشد. تدمات پس از فروش  گستراه بعنوان اصلی

های مولدد های شبانه  وزی اعضای شرکت، پلنتبرای اولین با  ا  ایران و با عنایت تداوند متعا  و تالش

گاز اکسیژن و نیتروژن به صو ت صنعتی توس  این شرکت طراحی و ساتته شده است. با توجه به بدومدی 

سازی تکنولوژی ساتت این استگاهها، شرکت فالت باتتر صد  توانایی طراحی و ساتت استدگداهدهدای 

مولد اکسیژن و نیتروژن  ا  برای صنایع گوناگون منطبق با استاندا اهای آن صنعت بددسدت آو اه اسدت. 

امیدوا یم  تا با تامین بخش کوچکی از نیاز شبکه صنعت و بهداشت کشو ، سهم انددکدی ا  آبداااندی و 

 پیشرفت جامعه ااشته باشیم.
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 در باره اکسیژن و تولید آن

 2Oصو ت گاز بواه و حاوی او اتم اکسیژن به فرمدو  شدیدمدیدایدی  اکسیژن ا  اما و فشا  استاندا ا به

شوا و برای عمل ام و  باشد. اکسیژن از عناصر مهم هوا بواه و از طریق عمل فتوسنتز گیاهان تولید می می

 باشد.  نرو ی می موجواات زنده بازام

اکسیژن بطو  معمو  با استفااه از  وش تبریدی )کرایژونیک( ا  کا تانجات تولید میگراا که ا  ایدن 

 وش حجم تولیدی اکسیژن بسیا  باال و از طرفی هزینه پیااه سازی این واحددهدا ندیدز زیداا مدیدبداشدد. 

کپسولهای فشا  باال برای نقل و انتقا  این فراو اه از محل تولید به محل مصرف مدو ا اسدتدفدااه قدرا  

 میگیرا.

 در باره نیتروژن و تولید آن

تدر  اهد و به شکل مایع از آب و به شکل گاز از هدوا سدبدک % حجم اتمسفر  ا تشکیل می87نیتروژن 

مزه است و نقش مهدمدی ا  صدندایدع  بو و بی  نگ، بی بواه و حاللیت کمی ا  آب اا ا، این گاز بی

گوناگون اا ا. نیتروژن یک گاز بی اثر است و به این الیل ا  صنایع گوناگون کا براهدای فدراواندی 

-اا ا. نیتروژن نیز همانند اکسیژن اکثرا با استفااه از فرایند کرایژونیک تولید میگراا و توس  کپسدو 

 با ( مو ا مصرف قرا  میگیرا. 241های فشا  باال )

از کنتر  و پر کران  وزانه کپسولها، اتتصاص ااان محل مجزا  بدرای اندبدا  کدران  

کپسولهای  پر و تالی، استفااه اشتباه از سایر  کپسولها کده حداوی گدازهدای ایدگدر 

میباشند، همچنین از  تطرات  انفجا  کپسولها ا  صو ت  خ ااان اشدتدبداه هدندگدام  

الصاق اتصاالت،  تطر عدم تامین گاز ا  مواقع اظطرا ی و از  حدمدل و ندقدل هدای  

 کنید.  مکر  تداحافظی

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%AF%D8%A7%D8%B2
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 مولد گاز اکسیژن

و طراحی مدلهای گوناگون استگاه اکسیژن ساز ا  مدقدیداسدهدای  PSAشرکت مهندسی فالت باتتر صد  با استیابی به تکنولوژی 

تانگی و صنعتی افتخا  اا ا تا آمااگی توا  ا برای تامین گاز اکسیژن واحدهای صنعتی و پزشکی بر اساس استاندا اهای مدوجدوا 

 اعالم نماید.

مولدهای گاز اکسیژن با استفااه از اکسیژن موجوا ا  هوا و جداسازی آن از سایر اجزا موجوا توس  جاذبهای زئولیدتدی مدیدتدواندندد 

 اکسیژنی با تلوص باال  ا ا  استرس مصرف کنندگان قرا  اهند.

 ویژگی های اکسیژن سازهای

 فالت باختر 

 بومی بودن تکنولوژی ساخت، طراحی و ساخت برای مشخصات درخواستی خاص 

  استفاده از برندهای معتبر اروپایی برای قطعات 

 )باال بودن کیفیت مراحل طراحی و ساخت دستگاه )تمامی قطعات و سیستمهای کنترلی اروپایی میباشند 

 های شرکتاستفاده از جاذبZeochem   )سوئیس )معتبرترین تولید کننده جاذبهای صنعتی 

  درصد وابسته به نوع کارایی 0099الی  09توانایی تولید اکسیژن با خلوص 

 ( سانتیگراد -39وجود خشک کن جذبی و حذف رطوبت تا نقطه شبنم ) 

 9 مرحله فیلتراسیون برای حذف رطوبت ، روغن و ذرات معلق در هوا تا اندازه یک صدم میکرون 

   بهره گیری از سیستمisobaric   درصدی میزان مصرف انرژی 99و کاهش 

  ساعته  42گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش در سراسر کشور بصورت 
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دستگاههای مولد گاز اکسیژن شرکت فالت باختر 

با گرید بهداشتی، مناسب برای بیمارستتتانتهتا و 

مراکز درمانی. اطمینان خاطر در تامیتن دائتمتی 

هتای اکسیژن مورد نیاز بیماران و حذف هتزیتنته

 مربوط به کپسولهای پرفشار اکسیژن.

اشباع سازی آب استخرهای پرورش ماهی با استفاده از اکسیژن خالص که 

 توسط سیستمهای طراحی شده توسط شرکت فالت باختر ارائه میگردد.

 افزایش غلظت اکسیژن در آب 

افزایش تعداد ماهیان پرورش یافته در یک متر مکعب از آب) افتزایتش 

 برابر( 3تولید تا 

 کاهش استرس د رماهی و میگو افزایش هضم غذا در ماهی      

 کاهش مرگ و میر

دستگاههای مولد گاز ازن با استفاده از اکسیژن سازهای فالت باختر 

 میتوانند کیفیت و ظرفیت تولید ازن را ارتقاء بخشند.

در کارگاههای جوشکاری و برشکاری میتوان با استفاده از مولد اکسیژن 

ها و مشکالت  کپسولهای فشار باال رهایی فالت باختر از خطرات، هزینه

 یافت.



 مهندسی فالت باختر صدر

 تولید کننده  دستگاههای مولد گاز نیتروژن و اکسیژن

 های گازهای صنعتیپکیج

 مولد گاز نیتروژن

و طراحی مدلهای گوناگون استگاه مولد گاز نیتروژن ا  مدقدیداس  PSAشرکت مهندسی فالت باتتر صد  با استیابی به تکنولوژی 

 صنعتی افتخا  اا ا تا آمااگی توا  ا برای تامین گاز نیتروژن واحدهای صنعتی بر اساس استاندا اهای موجوا اعالم نماید.

 ویژگی های نیتروژن سازهای

 فالت باختر 

 بومی بودن تکنولوژی ساخت، طراحی و ساخت برای مشخصات درخواستی خاص 

  استفاده از برندهای معتبر اروپایی برای قطعات 

 )باال بودن کیفیت مراحل طراحی و ساخت دستگاه )تمامی قطعات و سیستمهای کنترلی اروپایی میباشند 

 های شرکتاستفاده از جاذبCarbotech   )آلمان )معتبرترین تولید کننده کربن مولکوالرسیو 

  درصد وابسته به نوع کارایی 00900الی  09توانایی تولید اکسیژن با خلوص 

 ( سانتیگراد -39وجود خشک کن جذبی و حذف رطوبت تا نقطه شبنم ) 

 9 مرحله فیلتراسیون برای حذف رطوبت ، روغن و ذرات معلق در هوا تا اندازه یک صدم میکرون 

   بهره گیری از سیستمisobaric   درصدی میزان مصرف انرژی 99و کاهش 

  ساعته  42گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش در سراسر کشور بصورت 
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ای در صنعت نفت و پتروشیمی دارد. گاز نیتروژن بعنوان یک گاز بی اثر در اکثر گاز نیتروژن استفاده گسترده

اثتر در واکتنتشتهتا ... در های نگهداری مواد شیمیایی و ماده بتیخطوط برای جابجایی سیاالت، جو تانک

 پتروشیمی ها و پاالیشگاهها استفاده میگردد.

برای بسته بندی محصوالت خود در صنعت غذا و دارو میتوانید از نیتروژن سازهای فالت باختر 

( -c39 ͦ  استفاده نمایید. این دستگاهها، نیتروژنی با خلوص باال و رطوبت پایین )نقطه شبنم 

 نمایند و باعث افزایش زمان ماند و کیفیت محصول بسته بندی شده میگردند.تولید می

دستگاههای برش با لیزر میتوانند با استفاده از مولد نیتروژن فالت باختر کیفیت سطح برش را 

بصورت چشمگیری ارتقاء دهند و سطحی صاف و صیقلی و بدون تغییر رنگ را تحویل مشتری 

 نمایند.

 پتروشیمی ها و پاالیشگاهها 

  بسته بندی مواد غذایی ) سیست  اتمستفتر

 (MAPبهبود یافته 

  نگهداری محصوالت کشاورزی در سردخانه

 (CAها، تحت اتمسفر کنتر  شده )

 متالوژی و عملیات حرارتی 

 آالت باد الستیک ماشین 

  نگهداری مواد شیمیایی در مخازن 

  تامین فشار در تانک های صنایع نفتت و

 صنایع شیمیایی

 برش با لیزر 

 صنایع الکترونیک 

 صنایع کابل سازی 

  مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی 
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 مدلهای مختلف دستگاههای مولد گاز اکسیژن و نیتروژن
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