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استارت آپی از دل نیاز برای یک تحّول
مارال چاوشی تهرانی

دانشجوی کارشناسی محیط زیست دانشگاه تهران

اســتارت آپ شــلیوس )Shellios( از دل نیــاز 
ــت کاله  ــی در صنع ــول اساس ــک تح ــرای ی ب

ــت. ــده اس ــدار ش ــی پدی ایمن

تاریخچه استارت آپ: 	

ــا اعــالم وضعیــت اضطــراری  در دســامبر ســال 2016، ب
ــازمان  ــزارش س ــد و گ ــو، هن ــی ن ــوا در دهل ــی ه آلودگ
 )EPIC( انــرژی در دانشــگاه شــیکاگو  سیاســتگذاری 
ــار  ــته دچ ــال گذش ــی در ده س ــه دهل ــن ک ــر ای ــی ب مبن
ــا  ــت، ت ــده اس ــابقه ای ش ــی س ــوا ب ــی ه ــران آلودگ بح
ــهروندان  ــی ش ــه زندگ ــد ب ــوا امی ــت ه ــه کیفی ــدی ک ح
NCR را بیــش از 10 ســال کاهــش داده اســت. در همــان 
ــان  ــت و مای ــای آمی ــام ه ــه ن ــدی ب ــرادر هن ــان دو ب زم
ــان  ــاک )Amit Pathak & Mayan Pathak(، مهندس پات
ــت  ــا قابلی ــرد ب ــه ف ــر ب ــی منحص ــک کاله ایمن ــرق، ی ب
تصفیــه هــوا و قابلیــت هــای هوشــمند دیگــری را 

ــد. ــی کردن طراح

چندیــن مــاه بعــد از توســعه ایــده، در ژوئیــه ســال 2017، 
ــتارت آپ از  ــن اس ــد. ای ــه ش ــه کار گرفت ــرح ب ــن ط ای
ــه  ــوا یکپارچ ــه ه ــا سیســتم تصفی ــی ب ــق کاله ایمن طری
کار خــود را آغــاز کــرد و معرفــی شــد. ایــن کاله ایمنــی از 
یــک غشــای فیلتراســیون، یــک فــن دمنــده، یــک باتــری 
 USB و یــک درگاه شــارژ PCB ، LED ،لیتیوم-یــون
تشــکیل شــده اســت. همچنیــن در قســمت جلویــی کاله 
ــدد  ــه از ورود مج ــد ک ــی باش ــرده م ــک پ ــم دارای ی ه
هــوای آلــوده بــه ناحیــه تنفســی دهــان و بینــی جلوگیری 
مــی کنــد. طبــق نتایــج آزمایشــات، ایــن سیســتم تــا 80 
درصــد از در معــرض قــرار گرفتــن موتورســواران در برابــر 

آلودگــی هــوا جلوگیــری مــی کنــد.

در مــارس 2018، اولیــن نســخه کاله ایمنــی هــوای 
ــش  ــه نمای ــی ب ــواران دهل ــگاه موتوس ــاک، در نمایش پ
ــن  ــه ای ــوط ب ــراع مرب ــت اخت ــق ثب ــد. ح ــته ش گذاش

ــد. ــت ش ــور ثب ــارج از کش ــد و خ ــاوری در هن فن

در ژوئــن ســال 2018، ایــن کاله ایمنــی تصفیــه کننــده 
ــدگان  ــوان یکــی از برن ــه عن هــوا توســط Qualcomm ب
 Design Challenge( ــد ــی در هن ــش طراح ــزه چال جای
in India( برگزیــده شــد؛ و پــس از دریافــت ایــن جایــزه 
ــا تیــم مهندســی Qualcomm آغــاز  همــکاری خــود را ب

کــرد.

 BIS ــه ــال 2018، گواهینام ــر س ــول در اکتب ــن محص ای
ــرد و در  ــت ک ــی دریاف ــوان کاله ایمن ــت عن ــود را تح خ
ــدازی NASSCOM و در  ــداد راه ان ــال در روی ــان س هم

ــی شــد.  ــد رونمای ــل هن کنگــره موبای

ــای  ــن کاله ه ــروش آنالی ــال 2019، ف ــت در س در نهای
www.shellios.com ایمنــی خــود را از طریــق وبســایت
ــزرگ در  ــی در تمــام شــهرهای ب آغــاز کــرد. ایــن کمپان
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جهــت توســعه عملیــات خریــد و فــروش و تولیــد خــود، 
ــه  ــه طوریک ــد. ب ــی کن ــوب م ــی را منص ــع کنندگان توزی
ایــن اســتارت آپ روزانــه حــدود 1000 کاله ایمنــی 

ــد.  ــی کن ــد م ــده هــوا تولی ــه کنن تصفی

 ویژگی های محصول: 	

دارای فیلتــر تصفیــه کننــده در ( 	
پشــت کاله؛ مکانیســم تصفیــه 
ــز  ــوای ورودی را تمی ــده ه کنن
مــی کنــد تــا موتورســوار بتواند 

هــوای تــازه تنفــس کنــد.
واحــد تصفیــه توســط یــک ( 	

باتــری 2600 میلــی آمپــری 
ــد  ــد کــه مــی توان کار مــی کن
 USB ــرو ــق درگاه میک از طری

روی کاله شــارژ شــود.
ایــن کاله ایمنــی از طریــق ( 	

ــه تلفــن  ــد ب ــوث مــی توان بلوت
ــل  ــوار متص ــور س ــراه موت هم
شــود و دارای قابلیــت هــای 
اســت  متعــددی  هوشــمند 

بــرای مثــال دارای میکروفــون 
ــکان  ــه ام ــت ک ــت اس و هدس
را  تفلنــی  تمــاس  برقــراری 
ــن  ــد. همچنی ــی کن ــم م فراه
ــد بــرای گــوش دادن  مــی توان
بــه موســیقی یــا حتــی جهــت 
یابــی مــورد اســتفاده قــرار 

ــرد. بگی
دارای برنامــه ای اســت کــه ( 	

موتورســوار مــی توانــد از طریــق 
ــا  ــوا و ی ــی ه ــزان آلودگ آن می
ــزکاری  ــض و تمی ــان تعوی زم
فیلتــر هــوای کاله را چــک 

ــد. بکن
ــه هــای ( 	 روکــش چرمــی و الی

قابــل  ایمنــی  محافــظ کاله 
ــت. ــدن اس ــدا ش ج

تمــام ( 	 از  ایمنــی  کاله  ایــن 
ــروی  ــی پی ــتانداردهای دولت اس

ــد. ــی کن م
وزن آن حــدود 1.6 کیلوگــرم ( 	

ــد.  ــی باش م


