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مشخصات فنی 
®

Monafil      

 مالحظات انتخاب 
®MONAFIL 

 آالینده غلظت  درصد حذف

95% + E50.000 OU  –1000  بو 

98% + 
0-30 ppm 

(50 ppm max) 
S2H 

50% 3100 mgC/m –0  VOC's  

90% 0 - 10 ppm سولفور 

99% + 0 - 10 ppm آمین 

98% 0 - 20  ppm آمونیاک 

   

  زمان تماس طراحی ثانیه  55تا  33بین 

44m3  آب مصرفی برای هر تنS2H 

 طوع عمر مدیا سال  7بیش از 

100 pa افت فشار به ازای هر متر مکعب  

این روش برای تصفیه ی جریان های بزرگ 

 با سطح آلودگی متوسط مناسب است
 نکات مهم طراحی 

S 2Hهزینه ی راهبری کم برای مقادیر باالی 

در مقایسه با اسکرابرهای شیمیایی  VOC و

 ، کربن فعال و اکسیدایزرهای حرارتی 

 مزایا : 

 بایو فیلتر 
®

MonaFil 

 
 یک سیستم مهندسی شده برای تصفیه ی میزان جریان باال با 

 ، آمونیاک ، سولفور و  S  2H  ،VOCمقادیر کم تا متوسط 

 نیتروژن است .

 

کنترل میزان مواد عالی فرار و سولفید هیدروژن از مسایل مهم 

تصفیه خانه های فاضالب ، سایت های تولید کود کامپوست و      

 دیگر صنایع است.

مواد عالی فرار و سولفید هیدروژن خورنده ، تولید کننده ی بو          

 وعامل آلودگی هوا و آسیب به سالمتی افراد هستند.

 

 ترکیب خواص مکانیکی منحصر به فرد ، طول عمر باال ، 

 یکنواختی و تخلخل های هوا باعث افزایش طول عمر مدیا و 

 همچنین کاهش سطح اشغال باتوجه به عمق زیاد بستر مدیا

 میشود. 

از مزایایی این دستگاه ، سطح اشغال کم ، ضریب حذف باالی بو و افت فشار اندک است. سرمایه گذاری اولیه برای این تجهیز اندک بوده 

و با توجه به هزینه ی راهبری پایین ، طول عمر باالی مدیا و میزان مصرف انرژی اندک ، برای میزان هوای زیاد این تجهیز بسیار 

 باصرفه است.

 مزایا  استفاده ی متدوال

  طول عمر باال برای مدیا  سایت های تفکیک زباله های شهری

 ضریب حذف باال برای مشتقات سولفور   سایت های تفکیک زباله های صنعتی

 ضریب حذف باال برای مرکاپتن و آمونیاک  تصفیه خانه های فاضالب شهری و صنعتی 

  VOCضریب حذف باال برای   صنایع غذایی وکاغذسازی

  افت فشار اندک )  VOCحذف ذرات آلی فرار (

  هزینه ی راهبری اندک صنایع خودرو سازی  

 تعمیر نگه داری اندک PRFVصنایع  

 مصرف آب کم  کشتارگاه ها 

  عدم نیاز به مواد شیمیایی یا خنثی کننده 

% از مدیا 50بازیافت    

 سطح اشغال کم  

 
عملگرد اثبات شده با سابقه ی نصب بیش 

سال 20از   

 
پذیرفته شده به عنوان بهترین تکنواوژی 

 موجود


