
 الزام اجرای طرح کهاب

 دریافت کارمزد طرح کهاب

 سود حاصل از بازیافت سوخت

 امکان استفاده از تسهیالت بانکی

 مزایای اجرای طرح کهاب )اقتصادی، زیست محیطی، ایمنی(

 افزایش درآمد جایگاه از فروش بنزین بازیافت شده 

       دریافت کارمزد و امتیازات اختصاص داده شده به

 مجریان طرح توسط شرکت ملی پخش

 ایجاد محیط زیستی سالمتر 

 افزایش سطح ایمنی در جایگاه  ها 

 condensability system for organic solvent 
(Source Technology Patent No. 10-0615072  

 condensability system for organic solvent 
(Source Technology Patent No. 10-
0615072)  

 organic solvent recovery device using re-
frigeration device (Patent No. 10-0938273) 

 Korea Testing Laboratory’s test score: 
temperature of 19.2/humidity level of 45%/
recovery rate of 94% 

 certificate of the company that guarantees 
quality  

 Product insurance subscription certificate  

پیشگیری از آلودگی 

هوا با گازهای آلی 

 فرار
جلوگیری از تبخیر 

 و اتالف بنزین

کاهش خطر انفجار 

و آتش سوزی در 

 جایگاه
ایجاد مزیت 

اقتصادی در حوض  

 انرژی

 سیستم بازیافت بخار بنزین

 گواهینام  های فنی و ایمنی



 ecoil plus        با استفاده از فن آوری روز دنیا طراحی شده و فرآیندی تبریدی دارد که قادر است  بترتارا

فرار بنزین را بازیاف  نماید. این دستگاه با هدف بکارگیری در جایگاه های سوخ  تولید شده و متی تتوانتد                         

کهاب را بازیاف  و به چرخه سوخ  بازگرداند و از امتیازا  زیر  stage 1,2برارا  جمع آوری شده توسط      

 برخوردار اس :

  پوشش دهندهstage 1,2 طرح کهاب 

 سازگار با شرایط آب و هوایی گوناگون 

 بدون تولید مواد پسماند 

 مصرف انرژی بسیار پایین 

 هزینه سرویس و نگهداری پایین 

 نصب سریع بدون نیاز به تعطیلی جایگاه 

 امکان استفاده از تسهیالت برای اجرای طرح کهاب 

 کهاب stage 1,2مرتبط با  vapor saverدیاگرام نصب دستگاه 

 تاثیرات زیست محیطی

امروزه برارا  ناشی از بنزین به عنوان یکی از عوامل مهم آالینده            

هوا بشمار می آید. برصوص در محل استقرار جایگتاه هتا و در                  

همسایگی آنها این مسئله بسیار مشهود و حائز اهمی  اس . بدین 

سبب حذف این آلودگی جه  حفظ سالمتی کارکنان و افترادی            

 که در مجاور  جایگاه ها حضور دارند بسیار ضروری می باشد.

 میزان بازیافت بنزین

آزمایشا  انجام شده بر روی این دستگاه نشان میدهد در شرایط آب و هوای منطبق با فصل معتدل در ایران        

لیتر بنزیتن متایتع       53لیتر بنزین ترلیه شده در مرزن جایگاه0       020222این دستگاه قادر اس  به ازای هر        

 بازیاف  نماید. اطالعا  مربوط به این تس  در جدول زیر آورده شده اس .

 بدیهی اس  در دمای محیطی باالتر بنزین بیشتر و در دمای پایین تر بنزین کمتری بازیاف  می شود.

حجم بنزین تخلی   حجم بنزین بازیافت شده )لیتر(

 شده )لیتر(

 ردیف دمای محیط )سانتیگراد(

 مجموع
Stage 2 Stage 1 

92 4 92 92222 92 1 

02 2 92 92222 92 9 

00 2 92 92222 09 0 

01 2 92 92222 02 4 

02 8 92 92222 00 2 

 ecoil plusدستگاه بازیافت بخاربنزین 

Stage1 Vapor saver Stage2 

 مشخصات دستگاه

بازیافت بخارات بنزین به روش تبریدی ) خنک 

 سازی (

 روش کار

 ابعاد دستگاه میلیمتر 051، عرض  0011، ارتفاع  0011طول 

 برق مصرفی هرتز ) برق شهری ( 51ولت ،  221

 مصرف انرژی وات 0111اسب ،  0کمپرسور خنک کننده : 

 یدمای محیط + درجه سانتی گراد01تا  -01

 محل نصب جایگاه های عرضه بنزین


