
 آیتم های مورد نیاز برای توصیف نیازهای فناورانه

 ساخت سل دستگاه الکترولیز نمک طعام

برای این منظور الزم است تقاضاهای فناورانه به طور شفاف مشخص شده و توصیف دقیقی از هر نیاز ارائه شود. 

 هر نیاز در دو تا چهار صفحه توضیح داده شده و موارد زیر مشخص شود.

 

 توصیف نیاز -1

 در یک تا دو صفحه توصیف کاملی از نیاز فناورانه ارائه شده و تا حد ممکن از کلی گویی احتراز شود.

باشد.  یم یکلر زن ندیفرا یکیولوژیب یها ندهیآال ریها و سا کروبیحذف م یمتداول برا یاز روش ها یکی

شده و به شبکه آب شرب  دینمک طعام در محل کلر تول زیالکترول ستمیمنظور با استفاده از س نیا یبرا

دارد که  ضیبه تعو ازیو ن هشد بیتخر یسل ها پس از مدت نیمورد استفاده در ا یشود. الکترودها یم قیتزر

 زیطرح آنال نیشود. هدف از ا یآب و فاضالب م یقابل توجه به شرکت ها نهیخود موجب اعمال هز

 یالکترودها م نیا تیفیبه منظور بهبود ک قیانجام تحق زیمشابه و ن ینه هاموجود و ساخت نمو یالکترودها

 باشد .

 

 استانداردهای مورد نیاز -2

 استانداردهایی که الزم است در مورد محصول رعایت شود به صورت مشخص بیان شود )در صورت نیاز(

را داشته باشد  و قابل استفاده برای دستگاه های موجود  پی پی ام 8000-9000سل ساخته شده توانایی کلر 

 باشد

 مشخصات فنی محصول/ خدمت -3

 اقدامات پیشین صورت گرفته و دلیل عدم موفقیت آنها )در صورت وجود( -4

 

 حجم بازار -5

 بیان شود که از  محصول مورد نیاز )در صورتی که نیاز فناورانه به صورت محصول باشد.(

 ، استخرها، سرزمین موج های آبیشرکتهای آب و فاضالب اکثریت

 محدودیت ها و قیود -6

 و ... ، قیمتنظیر میزان مصرف برق، سایز، وزن

 محصوالت مشابه داخلی و خارجی -7

اگر محصول مشابه داخلی یا خارجی هست که می خواهیم راه حل های ارائه شده مشابه یا مهندسی 

 نیز معرفی کنیم.معکوس آنها باشند، آنها را 

 نمونه خارجی آن برای کشور چین می باشد 



 هر توضیح دیگری که الزم باشد. -8

 موردانتظار: یخروج

 نمک طعام زیباال جهت استفاده در سل الکترول ییساخت الکترودها با کارا 
 


