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۰۱

آرمان نوجان

مهندسی پاالیش نوجان مهـر که به اختصـار نوجـان خطابش می کنیم، زا�ده تالش 

ما برای تحقق یک آرمان است: مقابله با هوای آلوده بعنـوان بزرگترین تهدید زیست 

محیطی بر سالمت انسـان در ایران! تغ�رات در دو دهـه گذشته و دور نمـای آن در 

آینده، اعم از تراکم باالی بافت شهـری و ترددهای موتوری، رشد فعالیت های صنعتی 

آالینده، مالحظات صرفه جویی انرژی در تهویه مطبوع فضاهای بسته، استفاده روزافزون

از مصنوعات شیمیایی در دکوراسیون داخلی و از همه مهم تر روند رو به رشـد انتشـار 

ریزگردها در اقلیم سرزمین مان، نسل حاضر و آینده ما را در معرض عوامل تشدید یافته

آالینده هوا قرار داده و خواهـد داد. تا زمانی که فشارهای محیطی منجـر به تغ�رات 

گسترده در الگـوهای زندگـی و یا وضع سیاست های مقتضی زیست محیطی  شـود، 

هوای آلـوده همچون یک قاتل خاموش جـان شهـروندان، همکـاران و اطرافیان ما را 

می گیرد و کودکان ما را گریبان گیر بیماریهای تنفسی خواهـد کرد. دست روی دست 

نمی توان گذاشت. یقیـن حاصـل کردیم که راهکارهای مهندسی مبتنی بر پاالیـش و 

فیلتراسیـون هـوا، شرایـط را در محیط های بسته سکونت و فعالیت ما کامال تغ�ـر 

می دهد و از این رو می تواند تا حد زیادی گره گشـای این معظل باشد؛ مشـروط به 

اینکه در طـراحی آن شرایـط بومـی و انتظـارات کـاربر ایرانـی به درستی دیده شـود.

محصوالت خارجی ولو از شناخته ترین برندهای دنیـا پاسخگـوی چنین نیـازی نبوده 

است؛ مشکل بومـی، مهندسی بومـی می طلبـد و نوجان پایگاهی است برای رشد و 

توسعه راهکارهای مهندسی ایرانی برای تامین هوای پاک. 

نوجان حاصل باور ماست به مهندسین جـوان ایرانی و نیـز ادای دینی به نسل آینده 

از ساکنین این مرز و بوم.

NOJAAN
The Pursuit of a Dream…
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کیفیت هوا در محیط های بسته

حفظ سالمت منابع تجدیدناپذیر انسانی 

آلودگی باالی هـوا در برخی از محیط های کاری انسـانی، سالمت افراد شاغل در

آن محیط را به تدریج در معـرض مخاطرات جدی قرار میدهد؛ بشکلی که افـراد

مجرب سازمـان و مدیران کارکشته در باالترین سطـوح خطـر ابتال به سکته های 

قلبی و مغزی و بیماریهای دستگاه تنفسی قرار می گیرند. از دست دادن ناگهـانی

این سرمایه های انسانی تجدید ناپذیر، خسارات بسیـار سنگینی به سازمانها وارد

می سازد.

آمار روزافزون مرگ و میر زودهنگام مرتبط با آلودگی هوا در سرتاسر دنیا حاکی از

آن است که اثرات این پدیده هنـوز بطـور کامل خود را بروز نداده است و بدلیل

تاخیـر زمانی در عالیم آن، هوشمـندانه است اگـر نگران چند برابر شدن این آثار 

در دهه های آینده  باشیم. خسارات مالی ناشی از از دست دادن زودهنگام قشـر 

میانسال جامعه در گزارشات کالن اقتصـادی تکـان دهنـده است و از همه بدتـر، 

آنچه میبینیم نوک کوه یخ است چرا که هر ساله به فهرست بیماریهای مرتبـط با 

آلودگی هوا نیز افزوده می شود.

الزم است تا تدابیر الزم نسبت به مدیریت کیفیت هوا بویژه در محیطهای بستـه

کاری انجام پذیرد. اهمیت این اقدامات از آن جهت است که بیش از  %90زمـان 

کاری افراد در اکثر مشاغل در فضاهای بسته سپری می شود و از این رو می توان 

به اثربخش بودن آن بسیار امیدوار بود.

A special focus report led by WORLD

BANK GROUP in Fall 2016, on air 

pollution and the economy of Iran, 

revealed, for the rst time, a total cost

of USD 13 billion, equivalent to 2.2 

p e r c e n t o f I r a n ' s G D P i n 2 0 1 3 

(latest year for which the World Bank

 together with the Institute for Health 

Met r ics and Eva lua t ion ( IHME)

death relevant to air pollution, and we 

shall expect no less for Iran in 2019.
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 Indoor Air Quality
A New Challenge in Workplace 
Health Management

Figures and estimates have become 

almost doubled throughout the world 

s i nce t ha t t ime , f o r p r ema tu r e 



راهکار پاالیش هوا در فضاهای داخلی                    

Air Cleaning 
A Key Strategy in
IAQ Management

ورای همـه تالش هـا برای حذف آلـودگی از منشــا و یا 

تعویض هوای آلوده با هوای پاک مناطق مجاور از طریق

تهویه، همواره تصفیه و فیلتراسیون هوا نیز می تواند به

عنوان یک راهکار مد نظر قرار داشته باشد مخصوصـا درً

اکثر موارد هـوای محیـط بیرون خود نیـز از آلودگـی باال

برخوردار است و لذا تهـویه ساده نمی تواند یک راه حل 

باشد. الزم به ذکـر است که تکنیک تصفیـه هـوا وابسته

به نوع آالینـده هدف انتـخاب می گردد و بهینه یابی آن

نیازمند مهندسی است. در غیر اینصورت، تصفیه هوا نیز

بعنوان تجربه ای ناکارآمد در خاطر می ماند.

01.

مهندسی بومی متناسب با شرایط خاص

تجویز درست راهکار تنها در صورت درک صحیح مشکل و انتظارات مشتری میسـر است. راهکارهای تامین هـوای

پاک از یک کاربری به کاربری دیگـر، بسـته به شرایـط اقلیمـی، شدت و نوع آالینـده ها، تاثیرات دمـا و رطوبت و 

چندین عامل کلیـدی دیگـر می تواند کامـال متفـاوت باشـد و راه حـل های صلب و غیر قابل انعـطاف نمی تواند

گزینه های مناسبی باشد. از این گذشته، بسیاری از تجهیـزات غیـر بومی اساسـا برای مشکالتی است که در شرایط ً

زندگی و کار ایرانی بی معنی و فاقد اولویت است و باالخـره آخرین نکتـه در این زمینـه اهمیت خدمات نگهـداری 

است که بسیاری از فروشندگان محصوالت خارجی، بدلیل محدودیت های ساختاری بصورتی کم رنگ به آن می پردازند.

 فضاهای اداری در صنایع شیمیایی، پتروشیمی و نفت و گاز

 فضاهای اداری در مناطق با آلودگی باالی ریزگرد

 واحد های سورتر اسکناس در خزانه بانکها

 انبارهای لجستیک قطعات حساس

 اتاق های چاپ دیجیتال و عملیات پیش چاپ

 اتاق های بسته بندی مواد غذایی و ملزومات صنایع دارویی

 اتاق های مونتاژ  و تعمیرات ابزار دقیق

 آرشیوهای کاغذی اسناد و کتابخانه ها

 واحدهای دندانسازی و یا عملیات پولیش قالب های تزریق

آزمایشگاه های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک حساس

حوزه های کاربرد
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پاالیش هوا از ذرات معلق

ذرات معلق موسوم به PM (Particulate Matter)  بر اساس همه شواهد پزشکی موجود یکی از خطرناک ترین 

تهدیدات محیطی بر سالمت انسان است و بویژه در دامنه ابعاد زیر میکرون میتواند بدلیل امکان نفوذ در جریان

خون و بافت های درونی بدن، عامل بروز ناهنجاریهای متعدد، از بیماریهای مزمن تنفسی گرفته تا افزایش فشار

خون و سکته های مغزی و قلبی گردد. هر چه می گذرد بر شناخت از تاثیرات سوء این ذرات افـزوده می گردد تا 

آنجا که امروزه یکی از متهمان عامل افزایش روند ابتال به بیماری آلزایمر در دنیا نیز شناخته می شـود .بدون شک، 

کاهش قابل مالحظه میزان این ذرات در هوای تنفس باید یکی از مهمترین اهداف تصفیه هوا باشد.

موثرترین روش مقابله با ذرات معلق در فضاهای بسته، استفاده از فیلتراسیون با استفاده از فیلترهای الیافی است.

به همین دلیل فیلترهـای HEPA در بیشتـر دستگـاه های تصفیه هـوا بعنوان یکی از عناصر اصلی سیستم لحاظ 

می گردد. در مقابل این روش، بعضی از سازندگان مدعی عملکرد بهتر فیلترهای الکترونیکی(یا همان الکترواستاتیک)

می باشند. این فیلترها بر مبنای القـا بار الکتریکـی به ذرات از طریق میـدان های قوی الکترواستاتیکی و یونیـزه

کردن هوا عمل میکند. نکته منفی در این باره، تولید ناخواسته گاز ازن در این سیسـتم است که عامل نارضایتـی 

عمده مصرف کنندگان آن بشمار می رود و دلیل مردود دانستن سیستم های یون منفی است.

Particulate Matter
A Major Threat to Human Health 



Gas-Phase Air Cleaning
Engineering Know-How in IAQ

پاالیش هوا در فاز گازی

کنترل و مهـار گازهای سمی در هـوا بخش پیچیده تر دانش مهندسی کیفیت هواست. آالینده های گازی، فاز دوم

آالیند های موجود در هوا بعد از ذرات معلق است و جذب آنهـا در گـرو درک کامل رفتـار شیمیایی هر نوع از آنهـا 

می باشد. معروف ترین گازهای آالینده هوا در محیط های عمومی شهری، اکسیدهای نیتروژن، اکسیدهای گوگـرد

و ازن نزدیک سطح زمین می باشد. ولی شرایط از نظر تنوع گازها در محیـط های بستـه و نیز فضـاهای اداری در

مناطق با آلودگی شیمیایی بسیار پیچیده تر است.

به عنوان مثال، چوب هـای فشـرده که با نام اختصـار MDF برشمـرده می شـوند در ترکیبات تشکیل دهنـده خود 

حـاوی ماده ای به اسـم فرمالدهید می باشـد که در زمـره مـواد سمی خطرناک و مشکوک به سرطـان زایی است

دکوراسیون اداری در ساختمان هـای جدیـد مملـو از قطعـات از جنس MDF است و از این رو انتشـار فرمالدهـید

در این فضاها بتدریج صورت می پذیرد. بستـه بودن مسیـرهای تهـویه از بیـرون بدلیـل مالحظات مصرف انـرژی 

باعث باال رفتن غلظت این گاز در فضای کار می شود. پرسنـل شاغل در چنین محیطـی غالبـا از سـردرد و سـوزش ً

چشم رنج می برند و از دلیل آن بی خبرند.

همچنین فضاهای کاری، اداری و یا آزمایشگـاهی در کارخانجات شیمیـایی و معـدنی تحـت تاثیر نشـت آلودگـی

های گازی فرآیند به محیط کـار از شرایط نابسامـانی برخوردار است. مثال بارز آن، آلودگـی ترکیبـات آروماتیک در

مراکز پتروشیـمی و نفت و گـاز، اکسیـدهای گوگـرد در کارخانجات صنایع مس و یا سولفیـد هیدروژن در تصفـیه 

خانه های فاضالب می باشد.
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Clean Air Solution
Air Purication Strategy 

راهکار در دست شماست!

بسته به منبع انتشار آلودگی و موقعیت آن، ممکن است بتوان با تهویه ساده هوا

و جایگزین کـردن آن با هـوای تازه از بیـرون شـرایط را از لحـاظ بار آلـودگی به 

وضعیت مطلوب رساند، لیکن غالبا به دلیل مالحظات کاهش مصرف انرژی و نیز ً

به دلیل نامطلوب بودن کیفیت هـوای بیرون، الزم می گـردد تا از سیستـم هـای 

تصفیه هوا بهره برداری گردد. 

تیم طراحی و مهندسی نوجان با تمرکز بر صورت مساله مدیریت کیفیت هـوا در 

فضاهای داخلی تالش کرده است تا با کسب دانش و تجربه تخصصی این حوزه

جدید مهندسی، ضمـن شناخت ابعاد مختلف فنی و اقتصادی، راهکـارهای قابل 

قبول برای آن ارایه نماید. انجام بررسی و اندازه گیری های میدانی و پیاده سازی

پایلوت بخشـی از خدمات این شرکت برای مشتریانی است کـه باور به ضـرورت 

اقدام برای سالمت پرسنل و تجهیزات خود دارند. در بسیاری از موارد نیز راهکارها

کامال اختصاصی و ویژه شرایط خاص کاربری در محیط مشتریان است.

اطمینان داشته باشید که مسـاله کیفیت هـوا در محیط های بسته چـاره دارد و 

راهکار آن در نزدیکی شماست. بواسطه ماهیت کامال بومـی خدمات این شرکت، 

تا حصول کامل اطمینان از اثربخشی اقدامات پیشنهادی و رضایت کامل شما، در 

کنار شما هستیم.

IAQ requires for a multidisciplinary 

strategy, par t of which lies in proper 

engineering solutions for provision of 

clean air. Air Cleaners are always a 

good candidate for these solutions, 

especially when following energy 

savings considerations in a building. 

In NOJAAN, a dedicated young team 

of specialist is ready to engage in any

specic problem in this area. A eld 

survey and pilot test set ups can be 

part of the services we offer.
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Filters and Sorbents 
At the Heart of an Air Cleaning System

Air cleaning devices are technically comprised of a proper lter conguration, 
which should be optimized according to the application, and a fan capable of 
pressurizing air current to the levels required for penetrating the lter media. These
are the most critical components of the system and special attention is needed for
their selection and application.
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زیبایی، سادگی و بهینگی

بدنه زیبـای مدل N ۴۰۰ در دو رنگ سفیـد و سیـلور و با شیشه دکوراتیو با چاپ

دیجیتال، این مدل را به یکـی از زیباترین و دکوراتیوترین دستـگاه های تصفیـه

هـوا خانگـی مبدل کـرده است. به تا�د بسیـاری از طراحان دکوراسیون داخلی،

مدل N ۴۰۰ از ویژگیـهای الزم برای هماهنگـی با مبلمــان اداری برخـوردار است. 

فراتر از آن، امکان طراحی اختصـاصی شیشـه برای مشـتریان نیـز میسـر است و

می توان از این طـریق به انطبـاق بصری این طرح با محیـط پیرامون آن افـزود. 

همـه اینهـا در کنـار عملکـرد قوی فیلتراسیـون دستگاه آنرا به انتخابی بهینـه در

مقایسه با مدل های گرانبهای ساخت شرکتهای معتبـر خارجی مبدل کـرده است.

The problem with most of the home 

air cleaners is that they remain an 

unt gadget, not in harmony with the 

rest of the decoration inside the living 

place. Application of digitally printed 

glass on a simple cubical body, gives 

enough possibil ity to the interior 

designer to make N300 a perfect t 

inside a modern house.

 نحوه کارکرد سیستم

در  سری N، مشابه سایر محصوالت نوجـان، تنـها با تکیه بر فیلتـراسیون خالـص و بدون تولیـد و انتشار عوامل 

ناخواسته جانبی نظیر گاز ازن و یا فرمالدهید، هوای محیط از دو سمت جانبی دستـگاه به داخل دستـگاه مکش

شـده و در طـی مسیـر از سـه مرحـله فیلتراسیـون ذرات معلق و گازهای آالینده عبور می کند و سپس از بخش 

تحتـانی دستـگـاه مجـددا به محیـط برمی گـردد. سطـح موثـر باالی فیلتـرها و نیـز استفــاده از یک دمنــده 

کم صدا /کم مصرف با موتور الکترونیکی EC ضامن گردش باالی هوا با قابلیت تنظیم جریان است. سرعت چرخش 

دمنده از طریق کلیدهای لمسی بر بروی پنل شیشه ای فوقانی کم و زیاد می گردد .
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خانواده محصوالت دیواری نوجان با عنـوان سری NW، با هدف امکـان استفـاده از سیستم تصفیـه هـوا در اماکن 

عمومی و نیمه عمومـی با محدودیت فضـا، طراحی شـده است. پلت فـرم های  200،  300و 350 از این خانـواده

با ابعاد متفاوت و قابلیت گنجـایش حجـم متفـاوت از فیلتـرها، برای مصـارف مختـلف از کالس های آموزشـی و 

مهدکودک ها تا شعب بانک ها در مناطق آلـوده شهـری و حتـی آزمایشـگاه های شیمیایی یا اتاق های نگهـداری 

تجهیـزات حسـاس در فضـاهای صنعـتی با آلودگی زیاد مـورد استفاده قرار می گیرد. بدنه فلزی مستحکـم در این 

مدل با پوشش های ضد خوردگی، ضامن دوام این محصوالت در محیـط های عمومـی و کمتـر کنتـرل شده است.

کنترل عملکـرد دستگاه به تبع نوع استفاده کمترین نیـاز به اعمـال تنظیمات کاربـر را داراست و می توان با تعبیـه 

تایمـر های زمانی، روشـن شدن دستـگاه ساعـاتی قبل از حضـور عوامل انسانی در محیط صورت پذیرد و در پایان 

تایم اداری نیز بصورت خودکار متوقف گردد .

NW Series (General Specications)

Dimension(mm)

Weight (Filters Excl.) Kg

Applications

NW 200

W:360  H:610  D:240

13

PM Pollution

NW 300

W:360  H:920  D:240

15

PM & low-Range 

Gas Pollution

NW 350

W:360  H:920  D:240

15

Medium-Range 

Gas Pollution

11
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Wall-Mount Air Cleaners



راهکار در دست شماست!

DFFU Series
Fan & Filter Boxes for Ducted Installations

در مواردی از کاربرد نظیر اتاقهای فشار مثبت/فشار منفی در کاربردهای صنعتی، آزمایشگاهی و تحقیقاتی، الزم است

که سیستم تصفیه هوا در یک سیکل بسته عمـل نکنـد و هوا به داخل اتاق دمیـده و یا از آن به بیرون مکش شود.

در این شرایط، استفاده از محفظه های فن و فیلتر موسوم به DFFU با قابلیت اتصال به داکت در ورودی و یا خروجی

می تواند گزینه مناسبی باشد. این گروه از محصوالت با طراحی اختصاصی و تولید به سفارش، ترکیب های گوناگون

فیلتر ها و فن را در خود می پذیرد و یا انواع بزرگ آن میتواند بعنوان مدول کمکی به دهنه ورودی  هواسازها متصل

گردد. در جدول زیر مشخصات عمومی سه نمونه شاخص از انواع محصوالت این خانواده ذکر شده است.

DFFU Series (General Specications)

Max. Clean Air Delivery

 Rate (CMH)

Pre-Filter

Final Filter

Application

DFFU1000

1000

G4 Panel Filter

F9 V-Type Filter

ISO7 and Lower Grades

Clean Rooms

DFFU2000-H

2000

F7 V-Type Filter

H13 V-Type 

Surgery OR and 

Quarantine Room

DFFU2000-G

2000

F7 Pocket Filter

Gas Filter Cartridge

Chemical Hazards 

Control
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N1500 Series
High Capacity Portable Air Cleaners

پلتفرم سری1500   نوجان نخستین بار برای پاسخگویی به نیاز فضاهای اداری در

مراکـز پتروشیمی جنوب کشـور به یک یونیت پرتابل با قابلیت نصب فیلتـرهای

بزرگ جاذب گاز طراحی و به بازار ارایه گردید و پس از آن و با ترکیب بندی های 

متفـاوت از فیلتـرهـا، برای مهــار آلودگـی ذرات معلـق در فضـاهـای اداری بـاز

(Open Office) و یا مراکز اداری عمومی نظیر شعب بانکـها در کالنشهـرها مورد

استقبال واقع شد. در مقایسه با خانواده مولتی استک فضای کمتری برای تعبیـه

فیلتر در این مدل در نظر گرفته شده است و از این رو فضای کمتری برای استقرار 

آن مورد نیاز است. همچنیـن استفـاده از شیشه های طـرح دار در این مدل نیز

قابلیت های دکوراتیو بیشتری به آن داده است.

دمنده-موتورهای بکار رفته در این مدل از انواع پرقدرت با ظرفیت های هوادهی

باال می باشد و در عین حال بدلیل نوع بهینه جریان هوا، میـزان آلودگی صـوتی 

بسیار پا�نی دارد. مشابه سایر محصوالت نوجـان، استفـاده از تکنولـوژی EC در 

موتور این دمنده ها ضامن مصارف پا�ن انرژی و کمترین صدا می باشد.

A 6-month eld test made on N1500-G 

in a petrochemical complex in Asalouyeh

in 1997, targeting BTEX removal in 

ofce spaces, proved this design to be

highly effective with satisfactory results

made by client's HSE department. 

Application of min. 20 kg of activated 

carbon in a single unit was a preliminary 

design target leading to a power ful 

adsorption effectiveness and long lter 

lifetime.
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MULTISTACK Series
Modular Heavy-Duty Air Cleaners

مدل مولتـی استک از خانوداه محصوالت نوجـان، طراحـی بسیار منعطف و مدوالر برای استفـاده در محیط های با 

آلودگی باال می باشد. ویژگی اصلی این محصول در آنست که طبقات فیلتراسیون و دمنده می تواند بسته به نیاز و 

کاربری تعدد یافته و مراحـل فیلتراسیـون و تعـداد فن بستـه به آن کم و یا زیاد گردد. بدیهـی است که فیلتـرهای 

بکارگرفته شده در مدل مولتـی استک نوجـان، اعـم از فیلتـرهای ذرات معلق و یا گـازی، با ظرفیت های باال و عمـر 

طوالنی تر نسبت به سیستم های خانگی و اداری طراحی و پیاده سازی می گردد .

از دیگر قابلیت های مهم این مدل، امکان تع�ن جهت جریان هـوا از باال به پا�ن و برعکس می باشد. این ویژگی

مهـم در کنـار قابلیت اتصال داکت در مکش و یا دهش دستگاه، این مدل را به یک سیستـم برای کاربردهای خاص

هر کاربر بدل ساخته است .



هرچند یک سیستم تصفیـه هوا بعنـوان عنصر اصلی یک راه حل قـراردارد، ولی غالبا الزم است تا عالوه بر تع�ـن ً

هرچه دقیق تر نوع فیلتراسیون الزم در آن، متناسب با آالینـده های هدف، با طراحی و پیاده سازی اجزا مکمــل و 

نیز انتخاب مسیرهای هدایت شده برای مکش و دهش هوا، راه حل را از حالت خـام به راه حلی تمام عیار و مورد 

رضایت کامل بهره بردار درآورد .

همکاری دوجانبه  کارفرما با شرکت نوجان مهر در این موارد، شـرط اصلی موفقیت در کسب چنیـن نتیجـه ایست؛ 

چـرا که اوال شرایـط آلودگی هـوا در اکثر محیط های کاری پرنوسان و نسبت به محیط های دیگر متفاوت است و 

شناخت کامل آن بدون همکـاری عوامل کـارفرما در محیط بسیار پرهزینه است .ثانیا فرآیند طراحی و پیاده سازی 

راه حل نیز در غالب مواقع نیازمند تعامل زیاد با بهره بردار و بدنه مهندسی کارفرما می باشد. بدیهی است که حسن

اعتماد متقابل به اقدامات و تعهدات، کلید اصلی چنین تعاملی است. نتیجه چنین فرآیندی طراحی و پیاده سـازی 

بدون شک مثبت و پایدار خواهد ماند و خود دلیل دیگری خواهد بر ادعای ما به اصالت مهندسی بومی.

Solutions Made-to-t

 اقدامات تکمیلی برای کاربردهای ویژه
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