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پکیج تصفیِ فاضالب تیَپک ػْن ػوذُ ای اص آالیٌذُ ّای 

هتذاٍل تشیي . فاضالب ؿْشی اص هَاد آلی تـکیل ؿذُ اػت

سٍؽ تصفیِ ، سٍؽ تیَلَطیکی هی تاؿذ کِ هیکشٍاسگاًؼین ّا 

ًقؾ ػوذُ اصلی سا دس تجضیِ هَاد آلی هَجَد دس جشیاى 

 .فاضالب سا تِ ػْذُ داسًذ

پکیج ّای قاتل حول تیَپک اص سٍؽ لجي فؼال تا َّادّی 

پکیج . گؼتشدُ تِ ػٌَاى تصفیِ تیَلَطیک اػتفادُ هی کٌٌذ

 ّای تیَپک اص ٍاحذّای ریل تـکیل ؿذُ اػت 

 دػتی ٍ اتَهاتیک -آؿغالگیش

 دس صَست ًیاص -ٍاحذ حزف ًیتشٍطى ٍ فؼفش

 ٍاحذ َّادّی گؼتشدُ 

 ٍاحذ تِ ًـیٌی ٍ ّاضن لجي

 کاستشدّا

دسجَاهغ کَچک ، تِ ػلت پاییني تنَدى حنجنن         

فاضالب تَلیذی ، ػاخت یک تصفنینِ خناًنِ تنا          

تنِ  .  ٍاحذّای هجضا هقشٍى تِ صشفِ ًونی تناؿنذ        

ّویي جْت ؿشکت هٌْذػی هیشاب صٌؼنت آستنا     

اقذام تِ طشاحی ٍ ػاخت پکیج ّای تصفیِ فاضالب 

پؼاب تصفیِ ؿنذُ ،    .  قاتل حول تیَپک کشدُ اػت

خشٍجی اص پکیج ّای تیَپک قاتلیت ٍسٍد تِ چشخنِ  

ّای هختلف هحیط صیؼت اص جولِ هؼنینل ّنا ٍ        

سٍدّا ٍ چاُ ّا ی جزتی داسًذ ّوچٌیي هی تنَاًنذ   

دس فؼالیت ّای کـاٍسصی ٍ آتنضی پنشٍسی هنَسد          

 اػتفادُ قشاستگیشد

 هجتوغ ّای هؼکًَی 

 ّتل ّا ٍ هشاکضتَسیؼتی 

 ٍیالّا 

 هذاسع 

 کاسخاًِ ّا 

 پادگاى ّا ٍ هشاکض ًظاهی 

 کوپ ّای کاسگشی 
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 ف ا ند

اتتذا فاضالب ٍسٍدی اص یک ٍاحذ آؿغالگیش . آؿغالگیش ، َّادّی ، تِ ًـیٌی ٍ ضذػفًَی تـکیل ؿذُ اػت -تیَپک اص ٍاحذّای اصلی

 ػثَس هی کٌذ

ٍظیفِ ایي ٍاحذ حزف رسات جاهذ دسؿت جْت هحافظ اص پوپ ّا ٍ جلَگیشی اص گشفتگی دس ٍاحذّای هختلف تیَپک هی تاؿذ دس 

هشحلِ تؼذ فاضالب ٍاسد ٍاحذ َّادّی هی گشدد دس ایي ٍاحذ هیکشٍاسگاًیضم ّای َّاصی تا هصشف هَاد آلی هَجَد دس پؼاب ، تاس 

BOD   ٍ فاضالب سا کاّؾ هی دٌّذ َّادّی ٍ اکؼیظى سػاًی تِ هیکشٍاسگاًیضم ّا تِ سٍؽ ػوقی ٍ اص طشیق دیفیَصسّای حثاب سیض

فاضالب دس هشحلِ تؼذ ٍاسد تِ ًـیٌی هی ؿَد کِ دس ایي ٍاحذ لختِ ّای تیَلَطیکی کِ هخلَطی اص . تلَئشّا اًجام هی گیشد

هیکشٍاسگاًیضم ّای ًَ ٍ کٌِْ هی تاؿٌذ اص فاضالب جذا هی ؿًَذ ٍ تِ ًـیي هی ؿًَذ تخـی اص هیکشٍاسگاًیضم ّای تِ ًـیي ؿذُ تِ 

اًتقال هیکشٍاسگاًیضم ّا ، تا اػتفادُ اص پوپ . ٍاحذ َّادّی تاصگشداًذُ هی ؿَد ٍ تخـی دیگش تِ هخضى ّاضن لجي هٌتقل هی ؿًَذ 

 ّای ایشلیفت اًجام هی گیشد

هیکشٍب ّا  UVدس اًتْا پؼاب ٍاسد ٍاحذ ضذػفًَی هی گشدد کِ دسایي ٍاحذ تا اػتفادُ اص هَاد هختلفی هاًٌذ کلش ٍ اصى ٍ اؿؼِ 

هَجَد دس پؼاب اص تیي هی سٍد پؼاب خشٍجی اص ٍاحذ ضذػفًَی اػتاًذاسد ّای الصم جْت هصاسف کـاٍسصی ٍ ؿؼتـَ داسا هی تاؿذ 

 .هتٌاػة تا ًَع فاضالب ٍسٍدی تِ تیَپک، ٍاحذّای حزف ًیتشٍطى ٍ فؼفش ًیض اضافِ هی گشدد
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 :ؿشکت هیشاب صٌؼت آستا تَاًایی اسائِ خذهات اضافی ریل سا دسصَست دسخَاػت کاسفشهایاى داسد

 پلی اتیلٌی –اػتٌلغ اػتیل  – St33جٌغ هخاصى تیَپک، فلضی  .1

 دػتی ٍ توام اتَهاتیک: آؿغالگیش  .2

 افضٍدى هذت صهاى گاساًتی ٍ خذهات پغ اص فشٍؽ  .3

 ایضٍالػیَى پکیج تیَپک تِ دلیل ؿشایط ًاهٌاػة جَی .4

 کٌتشل توام اتَهاتیک ٍاحذّای هختلف .5

 پوپ اًتقال پؼاب تصفیِ ؿذُ .6

 تاهیي تلَئش ٍ دیفیَصس یذکی اضافی .3

 طشاحی ٍ ػاخت ٍاحذ فیلتشاػیَى پیـشفتِ دس خشٍجی پؼاب تصفیِ ؿذُ تشای تاالتشدى کیفیت پؼاب خشٍجی .8

  طشاحی ٍ ػاخت ػیؼتن فیلتشاػیَى تشای آتگیشی لجي هاصاد .9

 و ژدیصهایصبگو ک

 ػذم ًیاص تِ پشػٌل هاّش جْت ساّثشی ٍ ًگْذاسی 

  پایذاسی ٍ هقاٍهت تاال ًؼثت تِ ًَػاًات کیفی ٍ کوی

 فاضالب ٍسٍدی

 هصشف کن اًشطِی 

  ّضیٌِ ًگْذاسی پاییي 

  هتش هکؼة دس سٍص 011تا  01قاتلیت طشاحی اص ظشفیت ّای 

 صهاى تحَیل کَتاُ ٍ ػادگی حول ٍ ًقل 

 ػذم اًتـاس تَی تذ دس هحیط 

 دػتشػی آػاى تِ ٍاحذّای هختلف پکیج 

 حجن تؼیاسپاییي لجي دفؼی 
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Model Capacity 

(m3/day) 

Person 

Equiva-

lent 

Overall Di-

mension 

No. of 

Tanks 

BIOPAK – 50 11 51 226*226*226  1 

BIOPAK – 100 21 111 226*316*288  1 

BIOPAK – 200 41 211 226*516*288  1 

BIOPAK – 300 61 311 226*366*288  1 

BIOPAK – 400 81 411 226*941*288  1 

BIOPAK – 500 111 511 226*1116*288  1 

BIOPAK – 600 121 611 226*1211*288  1 

BIOPAK – 700 141 311 226*366*288  2 

BIOPAK – 800 161 811 226*866*288  2 

BIOPAK – 900 181 911 226*966*288  2 

BIOPAK – 1000 211 1111 226*1166*288  2 

BIOPAK – 1100 221 1111 226*1166*288  2 

BIOPAK – 1200 241 1211 226*1266*288  2 

BIOPAK – 1300 261 1311 226*916*288  3 

BIOPAK – 1400 281 1411 226*981*288  3 

BIOPAK – 1500 311 1511 226*1146*288  3 

 پکیچ تْذاؿتی جضیشُ الٍاى پکیچ تْذاؿتی ػذ گتًَذ

 پکیچ تْذاؿتی سٍػتای صٍاسُ پکیچ تْذاؿتی سٍػتای آػاسا
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خیاتاى ؿْیذ ؿکشالِ –سٍتِ سٍی تیواسػتاى قلة –خیاتاى اهیشآتاد –تْشاى :آدسع 

0ٍاحذ  001پالک –  

 مهندسد هیهادددمهتهآدتد ددد هسه ه ددد د د ه ددد

 38522883120:تلفي

 38522883185:فکس 

 ir.trace://http:ّتسایت 
  info@trace.ir:ایویل 

 
 
 
 

 شزکت هیزاب صٌعت آرتا )تزیس(
 

تا کادری جْاى ّ هتخصص ّ تا ُدذ  (  تزیس )  شزکت هٌِذسی هیزاب صٌعت آرتا 

تِثْد سیستن ُای فیلتزاسیْى ّ تصفیَ آب ّ فاضالب ّ جایدزدشیدٌدی رّی ُدای 
هذرى ّ رفع هشکل ّاحذُای صٌعتی در ایي سهیٌَ فعالیت خْد را آغاس ًودْدٍ ّ در 
هذت کْتاُی کَ اس آغاس تَ کار آى هی گذرد هْفق تَ اًجام پزّژٍ ُای هختلفی در 
صٌایع دارّّیی، پتزّشیوی ، ًْشیذًی ّ غذایی، آرایشی ّ تِذاشتی، چسدة ّ 

هتخصصیي شزکت تدزیدس آهدادگدی هشداّرٍ ّ . رسیي ّ صٌایع فلشی گزدیذٍ است
طزاحی ّ ساخت سیستن ُای فیلتزاسیْى ّ تصفیَ آب ّ فاضالب ّ ضذ عدفدًْدی 

 .کٌٌذٍ را دارا هی تاشٌذ

http://trace.ir
http://www.trace.ir

