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 به نام خدا
 

 با سالم   
بهینه سازی و کنترل شیمیایی آبهای صنعتی فعالیت خود را آغاز نموده لذا این  با هدف  1386در سال  شرکت پارس امید    

شرکت جهت کاهش هزینه مواد شیمیایی مصرفی در صنایع مختلف مرتبط با آب و بخار با تولید داخل و کاهش واردات در این 
تولید مواد  مستمر خود موفق به  با تالشهایاز کارشناسان و متخصصان ایرانی راستا با در اختیار داشتن مجموعه ای  

( R.Oاسمز معکوس ) مورد مصرف در  دیگهای بخار ، برجهای خنک کننده و دستگاهشیمیایی ضد رسوب و خوردگی آب 
 شده است.

 
 ( مواد شیمیایی سیستمهای اسمز معکوسRO)   

 آنتی اسکاالنت در دستگاه اسمز معکوس.
 بایوساید دستگاه اسمز معکوس و کلیه متعلقات از جمله فیلترهای میکرونی.مواد شوینده اسیدی، قلیایی و مواد 

 

  بهسازی آب دیگهای بخار. 

 مواد شیمیایی ضد رسوب و خوردگی  دیگ بخار بر پایه پلیمر.
 کندانس. pHانواع اکسیژن زداها و انواع آمین ها  برای کنترل فاز بخار و کنترل 

 
  و چیلر) خنک کننده برجهایبهسازی آب(cooling water 

 فسفونات و ...  -مواد ضد رسوب و خوردگی برپایه پلیمر فسفوناتها و روی
 مواد دیسپرسنت های مخالف برای مواد عالی و معدنی جهت پاک کردن امالح معدنی.

 بایو سایدها با کارایی باال
 

  اشاره کردهمچنین از دیگر مواد شیمیایی موجود در این شرکت میتوان به مواد زیر 

 رزین های کاتیونی و آنیونی
 مینیوم(ومنعقد کننده ها ) پلی الکترولیت کاتیونی و آنیونی، پلی آلومینیوم کلراید، کلرو فریک، سولفات آل

 تولید انواع تست کیتهای سنجش سختی کل، فسفات، کلر، قلیایت و نیتریت.
 

دوره از طریق بازدید های  اصلمی باشد که این  آب و انرژیجهت بهبود روند کاهش مصرف در ارائه خدمات  امادهشرکت  این
ب ارائه می گردد. لذا این شرکت آمادگی خود را مبنی بر هر گونه همکاری جهت بهبود این انجام آنالیزهای آ و کارشناسانای 

 روند اعالم می دارد.
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 مختلف میتوان به موارد زیر اشاره نمود: از جمله مواد تولید این شرکت برای کاربردهای
 
 :مواد مورد استفاده در دیگ بخار(Boiler) 

PARS-2520: .ضد رسوب و خوردگی در سیستمهای دیگ بخار 
این ماده یک ترکیب پلیمری است که دارای کارای باال و میزان تزریق بسیار پایین می باشد و از لحاظ کنترل رسوب و خوردگی  مزایا:

 کار آمد و مناسب است.بسیار 
 

PARS- 2110:  مواد ضد رسوب و تنظیم کنندهpH .در دیگ بخار 
 ترکیبی با ساختار آلی مناسب جهت سیستم های که در صد باالی از تغذیه آبی آنها از اسمز معکوس و کندانس برگشتی می باشد. :مزایا

 
PARS-2266,PARS-780:  مواد کنترل کنندهpH و خوردگی در فاز بخار. 

دارای آمین های چند گانه که عالوه بر حذف اکسیژن مازاد و عبوری از دی اریتور مانع از تشکیل پیل خوردگی در فاز بخار می  مزایا:

 شوند.

 
 :مواد مورد استفاده در برجهای خنک کننده(cooling tower)  

PARS-4880: .ماده ضد رسوب و خوردگی برجهای خنک کننده 
تزریق بسیار پایین این ماده  صرفه جوی در هزینه و کاهش هزینه تعمیرات را به دنبال داشته و در کنترل رسوبات و خوردگیهای  مزایا:

 برجهای خنک کننده بسیار کار آمد است.

 
PARS-8130: .ماده ضد جلبک و باکتری برجهای خنک کننده 

کنترل تشکیل جلبک و رشد باکتریها در استخر ها،برجهای خنک کننده و سیستمهای گردشی آب که بستر مناسبی برای رشد  مزایا:

 این باکتری ها است.
 

PARS-8141,PARS-8150: .مواد بایوساید ضد جلبک و باکتری برجهای خنک کننده 
ز بقایای آنها که موجب گرفتگی و کاهش بازدهی در سیستم های جلوگیر از رشد و تکثیر میکرو اورگانیسم ها و لجن حاصل ا مزایا:

 خنک کننده میشود.

 

PARS -5139: ماده ضد خوردگی سیستم های بسته 
محافظت و باال بردن عمر سیستم های بسته و به خصوص لوله ها و کاهش هزینه نگهداری با استفاده از خاصیت ضد خوردگی و  :مزایا

 سیستم.ایجاد الیه محافظ در 
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 مواد مورد استفاده اسمز معکوس: (R.O) 
PARS-353:  مواد آنتی اسکاالنتR.O. 

افزایش بازدهی سیستم در تصفیه و طوالنی شدن فواصل زمانی شستشو و جلوگیری از فولینگ و گرفتگی ممبرانها و همچنین  مزایا:

 تزریق پایین و کارای باال.

 
 

PARS-177,PARS-167: ممبرانها. مواد شستشو دهنده 
باالترین کیفیت شستشو و کار آمد ترین مواد قابل استفاده جهت شستشوی اسیدی و قلیایی ممبرانها با عدم آسیب به ممبرانها  مزایا:

 .pHدر اثر عدم کنترل 

 
 :R.Oمتعلقات 

پمپ های تزریق ) دوزین پمپ( و همچنین کلیه متعلقات سیستم  اینچ، انواع فیلترهای فشرده و پروپیلن، 8و  4انواع ممبرانهای  شامل:

R.O. 

 
 ارائه میدهد . treatmentاین شرکت راهکارهای خود را در زمان شروع 

هدف شرکت پارس امید بهاران ارائه خدمات مطلوب در جهت بهبود روند کاهش مصرف سوخت و هزینه های مصرفی جهت سیستم های 
این مهم از طریق بازدید های کارشناسان شرکت، آموزش و آزمایش آب بصورت خدمات ارائه می گردد. لذا این متأثر از آب می باشد که 

 هت بهبود این روند اعالم می داردشرکت آمادگی خود را مبنی بر هر گونه همکاری ج
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