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نیاز های صنعت فیلتراسیون تامین بخشی از با هدف  0131سابقه از سال  سال 01بیش از  با   آذر مشهد فیلترگستر شرکت    

با توجه به صنعتی بودن استان های خراسان رضوی ،شمالی و ، که در ابتدا  نموده استبه کارآغاز در شهر مشهد کشور  وتهویه

تولید محصوالت  با مشاوره و طراحی وبازار رو به گسترش بخش درمان و پزشکی کشور ین همچنو  جنوبی و نیاز های صنعت کشور

 پاسخگوی بخشی از نیازهای جامعه بیمارستانی و صنعتی و آزمایشگاهی کشور هستیم، مختلف

 :که بخشی از این محصوالت و خدمات عبارتند از  

  و کلیه تجهیزات مربوطهاتاق تمیز یا کلین روم  ساختطراحی و  -

 ...(هایژنیک ، بهارساز و)هواساز های صنعتی و بیمارستانی  تولیدطراحی و  -

 بیمارستانی و صنعتیفیلتر های  تولید -

کفی یلتر پانلی ، ، ف فیلتر کربن اکتیو فیلتر النه زنبوری، فیلتر کیسه ای ، فیلتر فلزی قابل شستشو ، فیلتر اولپا،  فیلتر هپا ، ) 

 (.. .و ، فیلتر خورجینی، امرگالس ، رولی پلیتد

 بگ فیلتر های غبارگیر، سبد و ونتوریساخت دستگاه غبارگیر صنعتی، طراحی و  -

مربوط به کلیه  صنعتیت روغن و سوخ جمله فیلتر های هوا ، از و آزمایشگاهی توانایی ساخت انواع فیلترهای صنعتی این شرکت

سیمان ،ذوب آهن ، آرد، شی ، گاز، کا، بیمارستانی ، پاالیشگاهی صنایع با تا به حال موفق به همکاری و  صنایع را دارد

 .شده است  خودرو سازیو فوالد

اتاق تمیز یا ) همچنین با طراحی و اجرای سیستم های تهویه و فیلتراسیون صنعتی و آزمایشگاهی  آذر مشهدشرکت فیلتر گستر

CLEAN ROOM –  های صنعتی و مفتخر به همکاری با مجموعه ..( هواساز های صنعتی و مسکونی و –غبارگیر های صنعتی

 .بیمارستانی در اقصی نقاط میهن عزیزمان بوده است

در تالش است که  های تولید فیلتر استاندارداجرای هم اینک مدیریت شرکت با بهره گیری از کادر متخصص و مجرب و با 

ر باشد و ی در ایران ماندگاصنعتآزمایشگاهی و  تولید کنندگان برتر فیلتر های  ، به عنوان یکی ازامکانات مجهز و پیشرفته  با

 .؛سهمی از نیاز بازار داخلی را فراهم نمایدبدین ترتیب توانسته است

 .در راستای استقالل و ارتقاء اين مرز و بوم گام برداريماست در آينده بيش از پيش اميد 

 

 .اینک مفتخریم بخشی از رزومه و محصوالت این مجموعه تولیدی را به حضور تان معرفی نماییم

 .امید است از طریق آشنایی شما بامحصوالت این شرکت باب همکاری های آتی گشوده شود

شایان ذکر است که رزومه و محصوالت شرکت همراه با برخی اطالعات و مدارک تحت عنوان یک کتابچه معرفی و شناخت انواع 

 .فیلتر ها به حضورتان تقدیم میگردد

 با سپاس

 شفایی  
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 انواع فیلتر های تولیدی شرکت فیلتر گستر مشهد

 :پیش فیلترهای فلزی قابل شستشو -0

 
قاب آنها آلومینیوم و یا ورق آهن گالوانیزه و قسمت . عموماً این نوع فیلترها در اولین مرحله فیلتراسیون قرار می گیرند

ها قادرند اجسام و ذرات معلق در این فیلتر. های درجه بندی شده می باشد یه های توری آلومینیومی با منف فیلترکننده از ال

  .میلی متر به باال بگیرند 2الی  0فضا را از 

متر مکعب در ساعت می باشد ودر ابعاد و اشکال  1011پاسکال در جریان هوای  21الی  01افت فشار اولیه این پیش فیلترها 

 .می شود مختلف ساخته

 

 
سیمان ،فوالد، مس، پتروشیمی، نفت،   در صنایعسکونی و اداری همچنین درهواساز ساختمان های ممورد مصرف این نوع فیلترها 

 .می باشد ر های مختلفخودروسازی و صنایع الستیک وتولید پود

، آتيه تهران، -مهر-امام خمينی-بيمارستان هاي  ميالدکاشی فيروزه ، ، ایران خودرو، زامياد،سایپا دیزل: همکاری با شرکت های 

 ...بيمارستان امام علی بجنورد و هلدینگ پارسيان، شير پگاه ، ، مشهد امداديرضوي وان ، بيمارستسيمان فارس
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 (بافته نشده -امرگالس)فیلترهای رولی  -2

 .در ابعاد وظرفیت های مختلف جهت هواسازهای  کابین ها و اتاقک های صنعتی و اداری

 ...صنایع ليزر ایران و - پدیده شاندیز –شرکت زامياد  –ایران خودرو خراسان  -ایران خودرو تهران : هکاری با شرکت های

 
 

 استوانه ای -ایستاده( BAG FILTER)فیلتر های کیسه ای  -1

 

 ...( مواد شیمیایی و  -مواد خوراکی-رنگ)این فیلترها جهت فیلتراسیون هوا یا تصفیه مایعات مختلف 

ی ترین انواع فیلترها شناخته می شود، یکی از کاراترین و اقتصاد غبارگیرهای پارچه ای که بطور عمده به نام بگ فیلترو فیلترها

 .باشند میلیمتر می 0111-0111  میلیمتر وطول آن ها 001-211کیسه ها  قطر معموال . می باشد ی کیسه ای
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 :استفاده از فیلترهای کیسه ای و بگ فیلتر ها  زایایم

 هزینه نگهداری کم -2                   ی ذرّات ریز و درشتبازدهی زیاد جمع آور -0

 امکان جمع آوری غبار قابل احتراق  -0                         و تغییر فرم زنگ زدگی ،عدم خوردگی -1

برای مصارف صنایع مختلف، کارخانجات سیمان ، پتروشیمی ،کاشی،آرد، دستگاه های رنگ استاتیک ،نیروگاههای این فیلترها 

لید فوالد و آهن ، صنایع چوب و تولید کنندگان دارویی، سازندگان مواد غ ایی، تولیدکنندگان مواد شیمیایی و مختلف ، مراکز تو

 . .به کار می روند  غیره
 

 -رکت زامياد تهرانش - فوالد ایرانشرکت  -توس فورجينگ -کاشی فيروزه -ایران خودرو تهران: همکاری با شرکت های

 الومينيوم اهواز -الومينيوم جاجرم -فوالد خراسان -گروه غذایی محسن -معدن سنگان

 

 خورجینی (کیسه ای چندپاکتی ) فیلترهای کیسه ای هوا -0

سیستم های تهویه  - ی مسکونی و اداریهواسازها) این فیلتر دارای راندمان های مختلف می باشد که بیشترین مصارف را در

 .قابل ساخت است( سفارشی)مختلف ابعاد دردارد که ( ،ازمایشگاهی و بیمارستانی صنعتی

 – G1) و استاندارد بازدهی های متفاوتو   011*111*011و    011*011*011و      011*011*011:  دارای ابعاد" این فیلتر ها عموما

G2 –G3 – G4 – F5 – F6 – F7 – F8 – F9) می باشند که بسته به محل مصرف انتخاب می گردد. 

ساسان، ، امام سجاد، ،آتيه، مهرهاي  بيمارستان –پارس خودرو  -خراسان و ن خودرو تهرانایرا :همکاری با شرکت های

قهوه  -مشهد  امداديبيمارستان  –شرکت زامياد -و اهواز فوالد تبریزشرکت  -بيمارستان بين المللی تبریز -تهرانميالد

 ...لبنيات فجر، پگاه و -يوند اعضا منتصریهمرکز پ -انستيتو پاستورایران -پاالیشگاه تبریز، سرم سازي رازي -مولتی 
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 (HEPA)فیلتر ظرفیت باال  -5

 

. مورد مصرف قرار می گیرد صنعتی ،آزمایشگاهی و بیمارستانیجهت مصارف  امروزه به مقدار بسیاروسیعی فیلترهای هپا

با توجه به نوع رفیت باالتر ان با نام اولپا نامیده میشوند، که برخی از مدل های آن با نام فیلتر های النه زنبوری و باظفیلترهای هپا 

جموعه کاغ  میکروفایبر گالس م  .میباشد  %99.997  میکرون به باال تا 0/3 ذراتج ب  قدرتکاغ  فیلترمصرفی درآن 

نب آن با چسب مخصوص جوا واسپیسردر داخل قابی از جنس نئوپان چند الیی، ورق گالوانیزه ویا آلومنیومی قرارداده شده وکلیه

 .فیلتر خواهد بود  به صورتی درزگیری میشود که جریان هوا فقط قادر به عبور از داخل مدیا

 .پاسکال میباشد380  تا افت فشار نهائی آن.پاســکال انــدازه گــیری شده است 220 افت فشاراولیه آن بــرابــر با

 :باشد بصورت زیر می معموال فیلتر های هپاابعاد متداول 

 میلیمتر1830,1520,1220,910,600 ایطوله     -    میلیمتر 300و600 عرض     -   مترمیلی300  و  150عمق

 –قرارگاه سازندگی خاتم االنبيا  –شير پگاه  –انسستيتو رازي  -ایران خودرو  - لبنيات ميهنشرکت : مکاری با شرکت هایه

-موسسه فناوري رها تيریز –دانشگاه ازاد اسالمی  – مشهدنيروگاه   -نيروگاه  سيکل ترکيبی یزد –شرکت هيوا صنعت 

 ...وامدادي مشهد رضوي و بيمارستان -سایپا کاشان - تهران اسان ، امام خمينی و سجادس, هاي ميالد ، آتيه بيمارستان

 
 

 (کفی پلیتد) پانلیفیلترهای  -0

 

 پاالیش هوای جهتپا و النه زنبوری قرار می گیرند از فیلتر های با افیشینسی بسیار باال مثل ه این نوع فیلتر ها معموال قبل

صنایع پاالیشگاهی ،کاشی ،پتروشیمی ،نفت ، دستگاه های  ورودی هواساز ها در ساختمان های مسکونی و اداری، هتل ها ،

 .هواسازو غیره می باشد 

 (کربن فعال)کربن اکتیو 

برای زدودن دود وبوهای ناشی از گازها به کار می روند ،که در عمل بعنوان  پانلی می باشند که که عموما بصورت هانوعی از فیلتر 

توان به ساختمانهای  دن دود وگازها میزدو  از مهمترین کاربردهای.بخشی از کار خود ، وظیفه ج ب ذرات را نیز ایفاء می کنند



 

                                                                                                                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                                 EMAIL:FILTERGOSTAR@GMAIL.COM                                          06پالک  – 01نجف  – 56توس  –توس بلوار  –مشهد : آدرس

 89414984694: همراه                       -                     8140 0000091: فاکس                     –            8140 4489066  : تلفن

فیلترها برای زدودن بخار حالل ،آالینده های سمی یاسایر بوهایی که باعث  این.رها اشاره نمود، فرودگاهها ، بیمارستانها وتئاتاداری

 .می شوند،نیز بکار می روند رخانجات مواد غ ایی و دارو سازییت وآزار محیطهای تجاری ، شیمیایی ،صنعتی ، کااذ

صنایع  -ي رازيسرم ساز -ودرو تهران و خراسان، ایران خ( هما،ایران،اوین،پارس)هتل هاي  -گلرنگ :همکاری با شرکت های

 -شرکت داروسازي ژن اکسير -پتروشيمی بندرعباس -قرارگاه خاتم االنبيا -بانک مسکن -، هلدینگ پارسيانبازیافت تهران

 ...ولبنيات فجر -انسستيتو پاستور ایران
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 :صویر زیر ترتیب قرارگیری فیلترها جهت دست یافتن به هوای پاک را نشان می دهدت 

 
 

 
 

 

 :فیلتر های هوا را نشان میدهد (استاندارد اروپایی)کالس بندی نیز جدول زیر 
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 فیلتر های استوانه ای   -7

که مورد مصرف این فیلتر ها . اد و راندمان های مختلف ساخته میشونددر ابع ...این فیلتر ها  جهت فیلتر کردن هوا گاز  روغن و

 .می باشد... در کارخانجات صنعتی ، نیروگاه ها ، پتروشیمی و صنایع نفت و گاز و
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 تجهیزات و تاسیسات اتاق تمیز  

  (CLEAN ROOM): اتاق تمیز  

وتر، صنایع فضائی، صنایع غ ائی، صنایع اپتیک، ساخت دی وی اتاق تمیز در ایران در صنایع داروسازی،صنایع خودروئی، کامپی

با استفاده از بهترین تجهیزات، کیفیت مطلوب   آذرکه شرکت فیلتر گستر. کاربرد دارددی و الکترونیک و بسیاری صنایع دیگر 

                                                                                                                         .مورد نیاز صنایع و ساز مان ها را بر آورده می کند

:                                                                                                                      ق تمیز موارد زیر باید رعایت گردددر طراحی اتا

فشار اتاق ها -نرخ تعویض هوا  -راسيون هواکيفيت و فيلت  - -رطوبت   -دما  -حل ترمينال هاي هوا و جهت هاي جریان هوام 

بار حرارتی اتاق -ظرفيت اشغال فضا  -حرکت دستگاه  -جریان مواد   

 

 

در پروژه های اجرایی با توجه به تولید کلیه محصوالت تهویه و فیلتراسیون بهترین وکاملترین هماهنگی را  آذرشرکت فیلتر گستر

.و فیلتر های مختلف مورد استفاده در سیستم از آن جمله اند ، دوش هوا  که تولید هواساز. خود به بار می نشاند  



 

                                                                                                                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                                 EMAIL:FILTERGOSTAR@GMAIL.COM                                          06پالک  – 01نجف  – 56توس  –توس بلوار  –مشهد : آدرس

 89414984694: همراه                       -                     8140 0000091: فاکس                     –            8140 4489066  : تلفن
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  )AIR SHOWER(: دوش هوا 

ن روم های جهت ازمایشگاه ها و کلیو یا تونل هوای استیل و نیمه استیل  (air shower)ین مجموعه پیشرو  تولید دوش هوا ا

 می باشد ... شرکت های داروسازی ،بیمارستان ها ، شرکت های تجهیزات پزشکی و

 

 



 

                                                                                                                                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                                 EMAIL:FILTERGOSTAR@GMAIL.COM                                          06پالک  – 01نجف  – 56توس  –توس بلوار  –مشهد : آدرس

 89414984694: همراه                       -                     8140 0000091: فاکس                     –            8140 4489066  : تلفن

 :هواساز های صنعتی و بیمارستانی

از بخشهای اصلی فیلتر، فن، کویلهای گرمایی و سرمایی، رطوبت زن و تجهیزات کنترلی ( هواساز)دستگاه تهویه مرکزی 

 chilled) کویلهای سرمایی با آب مبرد. وال با آب داغ، بخار و برق عمل می کنندکویل های گرمایی معم. تشکیل می شود

water) دستگاه هواساز معموال با دو کانال رفت و برگشت هوا به داخل . نندو یا مستقیما با یک ماده مبرد کار می ک

  .ساختمان و به وسیله یک کانال به هوای تازه خارج ارتباط دارد

و  شناخته می شوند تمام بدنه هواساز از جنس استیل ضد زنگ هایژنیکمارستانی و آزمایشگاهی که با نام در هواساز های بی

عدم استفاده از  :و همچنین در استفاده از برخی تجهیزات محدودیت وجود دارد مثل پروفیل ها و فن ها مخصوص می باشد

المپ , قابل شستشو بودن داخل هواساز ل دیواره و شیارها وآب بند و هوا بند بودن کام  -پولی و تسمه بعلت الودگی تسمه

 ... UVیو وی  

هواساز مطابق با , هر پروژهشرکت فیلتر گستر آذر طراحی و تولید انواع هواساز ها را در برنامه خود دارد و بسته به نیاز 

 .طراحی و ساخته میشود... و ظرفیت و محل قرارگیری وابعاد
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 درب و پنجره های مخصوص کلین روم
درب و پنجره های کلین روم دارای شرایط خاصی از  GMPو  14644- 1ایزو باتوجه به نیازهای کلین روم و الزامات استاندارد  

جه و رعایت کلیه این استاندارد ها و الزامات می باشد که مجموعه فیلتر گستر آذر با تو... وجمله هوابند بودن ، فول فلش بودن  

اقدام نموده تامین پانل درب ها از بهترین سازندگان داخلی  و پنجره کلین روم و درب پروفیل های الومینیومیاقدام به تولید 

 .و اکنون تمام انواع و ابعاد درب های کلین روم را در برنامه تولید خود گنجانده است. است
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و مصالح در ابعاد و مدل های خاص و خارج از ابعاد معمول می باشد  به نیاز به تجهیزات  "گاها ژه و نوع طراحی و فضای آنباتوجه به هرپرو

که فیلتر  .همین علت شرکت فیلتر گستر اذر با توجه هر پروژه طبق استاندارد های الزم تجهیزات  آن پروژه را ساخته و استفاده مینماید

 .باکس ها و کانال کشی های اتاق تمیز و سیستم های تهویه از این دست میباشند

 

  (پلنیوم باکس) و دیواری فیلتر باکس سقفی
 

 
 

 

 و چهارگوش (اسپیرال)گرد  کانال های 
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 کرو و کنج های دیواری و سقفی

 
 

 درب و پنجره مخصوص کلین روم
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 اتاق تمیز الومینیوم پروفیل های
 

 

 
 

 

 

 دریچه های خورشیدی و دیفیوزر های سقفی
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اکثر کلین روم ها و  که ورده شده استآو استاندارد امریکایی  41611در ادامه جداول استانداردهای ایزو

 .اعتبار سنجی آن ها بر اساس این استاندارد ها بررسی و تایید میگردند

 
 

 


