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 یشگاهیآزما یخنک کننده و کنترل مصرف آب در مبردها رکولاتوریدروسیدستگاه هتولید  :دهینام ا

 

 رکولاتوریدروسیدستگاه ه دیتول نام شرکت / هسته:

 سالار عباسوند نام مدیر عامل / صاحب ایده:

 کارشناس ارشد فیزیک تخصص صاحب ایده:

 ساخت دستگاه های کنترل مصرف آب و انرژی زمینه فعالیت:

 نفر 2 :تعداد افراد شاغل در شرکت / هسته

 حداقل به گیریچشم صورت به آب رفتن هدر رساندن ویژگی برجسته محصول:

 و هااهدانشگ کشاورزی، و شناسی زیست شیمی، تحقیقاتی هایآزمایشگاه بازار هدف محصول

 هاپژوهشکده و آموزشی مراکز
 

 خلاصه ایده:       

 ترینمهم از یکی به آب مصرف و آبی هایذخیره بحران که کنیممی مشاهده کشور نیروی وزارت از شده دریافت آمارهای به توجه با      

 هن بحران این تاثیر. است بوده جهانی جوامع تمام در بشر مهم هایچالش از یکی عنوان به آبی کم معضل. است شده تبدیل کشور هایبحران

 رآمد،د سطح کاهش شغلی، هایفرصت کاهش اقتصادی، رشد نرخ کاهش. دارد مستقیمی تاثیر اجتماعی ساختارهای روی بلکه اقتصاد در تنها

 آب بحران همراه که است مشکلاتی از بخشی همگی...  و زیرزمینی آبی ذخایر کاهش دام، رفتن بین از کشاورزی، محصولات تولید حجم کاهش

  .دنیاست در آب بحران کنترل برای راه بهترین دنیا، در آب صنعتی هایزیرساخت توسعه کنار در آب بهینه مصرف. شودمی ایجاد

 هاستفاد شیمیایی مواد از گاهی هاپژوهشکده و آموزشی مراکز و هادانشگاه کشاورزی، و شناسی زیست شیمی، تحقیقاتی هایآزمایشگاه در

 مبردهای استفاده همان که روش ترینراحت از واکنش، این دمای کنترل جهت که کندمی تولید بالایی دمای واکنش، هنگام که شودمی

 نچندی که کنیممی مشاهده تحقیقاتی بزرگ هایآزمایشگاه در همچنین. شودمی استفاده باشد،می شهری آب شیر به متصل آزمایشگاهی

 آب نهایت در و دهدمی افزایش برابر چندین را آب مصرف که اندکرده متصل شهری آب شیرهای به کردنخنک برای زمانهم طور به را واکنش

 زیستحیطم به زیستی و شیمیایی مواد سموم، انتقال مانند خطراتی ایجاد باعث تواندمی خود که دهند،می انتقال شهری فاضلاب به را شرب قابل

 ولیدت را متفاوتی دماهای شده انجام واکنش به بسته که کنیممی مشاهده شیمیایی، واکنش یک در شده انجام هایبررسی به توجه با. شود

 گاهی یگرد طرفی از. کنیم تنظیم واکنش نسبت به نیز را مصرفی آب دبی شدت باید شیمیایی هایواکنش این کردنسرد برای که کنیممی

 جمح مدت این در که باشد متصل شهری آب به را آزمایشگاهی مبرد هفته یک است، لازم بالا دما و مدت طولانی شیمیایی واکنش یک برای



 آب مصرف کنترل و کنندهخنک هیدروسیرکولاتور دستگاه " یوسیله به. شودمی مصرف واکنش این کردنخنک جهت در آب از زیادی بسیار

 .کرد کنترل را بود خواهد مترمکعب صد چند زمان طول در که را آب حجم زیادی بسیار حد به توانمی " آزمایشگاهی مبردهای در

 در سازیخنک مراحل هوشمندسازی( / ملی تولید) داخل تولید وسایل با دستگاه در استفاده مورد قطعات کلیه ساخت: دستگاه دستگاه مزایای

 سمی بخارات و خطرناک شیمیایی مواد ورود از مانع/  حداقل به گیریچشم صورت به آب رفتن هدر رساندن/  شیمیایی واکنش انجام طول

 قاومم و ضدآب کاملاً یبدنه از استفاده/   شهری فاضلاب به تحقیقاتی هایآزمایشگاه و شناسیزیست و شیمی هایآزمایشگاه آب در شده حل

 ایشگاهآزم در مصرفی آب( شدت) دبی مورد در آزمایشگر توسط دستی کنترل/   دست این از موادی اسیدهاو مثل خورنده شیمیایی مواد برابر در

/   است زیستمحیط داردوست دستگاه/  دمایی مانتیورینگ/  وات 02 اندازه به کارکرد عادی حالت در که دستگاه این کم بسیار مصرفی توان/  

 .آزمایشگاه محوطه تمامی در آسان جاییجابه امکان/ آن پیچیدگی عدم و نگهداری هایهزینه بودن پایین

              

 محصول:  عکس 
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 ارتباط با شرکت:   

 9118598155کدپستی:  ،مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی، 1خیابان طلائیه غربی  ،بعد از میدان شهید رجبی ،اردبیل، شهرک کشاورزی   

  www.uma.ac.ir/roshd نشانی پایگاه:    

 ardabilatic@gmail.com :  رشد مرکز یپست الکترونیک   

 539-99911531-39:  رشد شماره تماس مرکز   

      salar_abbasvand@yahoo.com       salar.abbasvand@gmail.comپست الکترونیکی صاحب ایده:    

  55139985110:  شماره تماس صاحب ایده  
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