


:خدمات  اصلي  اين گروه  عبارتند از 

***تأمين و ساخت كليه تجهيزات تصفيه آب  ***

در مدلهاي مختلف( يونيزه قليايي)تصفيه آب هوشمند 

نيمه اتوماتيك و تمام اتوماتيك-سختي گير در سه نوع ، دستي 

حذف سختي و سيليس با روش آب آهك سرد و گرم 

فيلتر شني در دونوع قائم و افقي تحت فشار 

فيلتر كربن اكتيو در دونوع  قائم و افقي 

فيلتر شني نوع ثقلي 

همزنهاي تند و كند 

فيلتر دياتوميت 

فلوكوالتور

دي اريتور 

سايكلون 

 R.Oسيستم 

آب شيرين كن 

تصفيه استخر 

پكيج يونيت سيار 

كلرزني مايع و گازي 

مواد شيميايي مربوطه 

تجهيزات اندازه گيري اجزاء آب 

دي يونايزر و توليد آب بدون يون 

سيستمهاي كنترل و ابزار دقيق مربوطه 

پكيج تزريق مواد شيميايي دراندازه و مدلهاي مختلف 

 , TEMAمبدلهاي حرارتي و مخازن صنعتي براساس استاندارهاي 

ASME  



تأمين و ساخت كليه  تجهيزات  تصفيه فاضالب *** ***

انواع  آشغالگيرها به صورت  دستي و مكانيكي 

لجن روب زنجيري در ظرفيت هاي مختلف 

قي به صورت كامل 

بركه هاي تثبيت لجن 

U A S Bسيستم  

هاضم لجن 

شن گير 

چربي گير 

كالريفاير 

فيلتر چكنده 

سيستم  كنترل كف 

مواد شيميايي مربوطه 

تجهيزات اندازه گيري اجزابلوئرهوادهي عمء پساب 

سيستمهاي كنترل و ابزار دقيق مربوطه 

پكيج تزريق مواد شيميايي در اندازه و مدلهاي مختلف 

 RBCپكيج هاي تصفيه  فاضالب در ظرفيت هاي مختلف به روش 

پكيج هاي تصفيه فاضالب در ظرفيت هاي  مختلف به روش لجن فعال 





***پوشش داخلي مخازن فلزي و بتني ***

، پوششهاي ويژه از نوع اپوكسي در انوع مختلف ، فايبرگالس
.و غيره بر روي  مخازن  مربوطه انجام مي پذيرد PVCالستيك ، 

هيك داشتن نمايندگي از شركتهاي آلدوس ، پروميننت ، اليف ،
.و غيره در زمينه تجهيزات مورد بحث 

مخازن تصفیه فاضلاب



گواهی های دریافتی 



برخی از پروژه های انجام شده 

سال 
اجرا

شرح پروژه پروژه ردیف

1394
متر 100تصفیه فاضالب به ظرفیت

مکعب در روز 
تختخوابی 96بیمارستان 

تامین اجتماعی در بیرجند
1

1394 به ROسیستم تصفیه اب 
متر مکعب در روز120ظرفیت

ثمین نان سحر 2

1393 به RBCپکیج تصفیه فاضالب 
مترمکعب در روز500ظرفیت 

نیروی دریایی سپاه  3

1393 90پکیج تصفیه فاضالب به ظرفیت 
متر مکعب در روز

تخت خوابی 100بیمارستان 
رامهرمز

4

1392 پکیج تصفیه فاضالب به ظرفیت 
متر مکعب در روز100

تخت خوابی 64بیمارستان 
نیکشهر زاهدان 

5

1392 50پکیج تصفیه فاضالب به ظرفیت 
متر مکعب در روز

تخت خوابی 100بیمارستان 
الیگودرز

6

1391 تجهیزات پکیج تصفیه فاضالب به
متر مکعب در روز70ظرفیت 

تخت خوابی 130بیمارستان 
پاکدشت 

7

1391 پکیج تصفیه فاضالب به ظرفیت 
متر مکعب در روز180

نمایشگاه بین المللی شهر 
آفتاب در تهران 

8

1391 سیستم تصفیه آب استخر 
قهرمانی اصفهان

شرکت توسعه اماکن 
ورزشی کشوری

9

1390 پکیج تصفیه فاضالب نیروگاه آزاد شرکت فرآب 10

1385 شهرك صنعتي تصفیه خانه فاضالب 
اردبیل 3و 2و 1شماره 

شركت شهركهاي صنعتي 
استان اردبیل 

11

1385
تصفیه خانه فاضالب شهر اردبیل

شركت آب و فاضالب استان 
اردبیل

12



تصاویری از پروژه های تکمیل شده

تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی اردبیل



فیلترهای شنی استخر قهرمانی اصفهان

در عسلویه R.O  تصفیه اب

تصفیه خانه فاضالب بندر ترکمن

سیمان اردبیل R.O  تصفیه اب





محصوالتکاتالوگ 
شرکت مهندسی فراز تصفیه 


















