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 توانيد مشتريان اصلي خود را عام قيد نماييد.گيرد، ميميعام مورد مصرف قرار  صورتبهفاقد مشتري خاص بوده و  در صورتيكه کاال/خدمت، .1

 پکیج تصفیه فاضالب کارواش نام کاال/ خدمت

 

 تصفیه آب و پساب حوزه کاال/خدمت

  شماره یا نام نسخه

 7931 تاریخ انتشار/ ورود به بازار

 شیوه دستیابی به

 کاال/خدمت

 بازتحقیق و توسعه/نوآوری  -

               طراحی و ساختمهندسی معکوس/  -

 و خرید فناوری از غیر انتقال فناوری/ همکاری -

 کاریکپی -

 بازرگانی )واردات و خرید و فروش( فعالیت -

 1مشتریان اصلی

 )پنج مصرف کننده عمده(

 کارواش ها 

  تصفیه فاضالب خاکستری سازمان ها و ادارات  

 تصفیه فاضالب خاکستری هتل ها  

 تصفیه فاضالب صنعتی کارخانجات 

 قالیشویی ها 

  معرفی کاال/خدمت

 معرفی نمایید. کلمه( 052کلمه و حداکثر در  022حداقل در )صورت توصیفی، کاال/خدمت مورد نظر را لطفاً به

 پكيج تصفيه فاضالب به روش انعقاد الكتريكي

،يک سازه تصفيه خانه پيش ساخته است که فرآيند تصفيه در  (Electrocoagulation) پكيچ تصفيه فاضالب به روش انعقاد الكتريكي

آن به روش انعقاد انجام مي شود. اين پكيج ها به صورت پيش ساخته در کارخانه شرکت آبرام ساخته مي شود و پس از ساخت به محل 

د. اين پكيج مناسب فاضالب ها شيميايي است. فاضالب نصب ارسال مي گردد. فاضالب در اين روش به صورت الكتريكي تصفيه مي شو

 الكتريكي انعقاد. است روش اين به تصفيه مناسب … و  کارواش ها ، قاليشويي ها ، کارخانه هاي توليد کننده مواد شوينده

(Electrocoagulation) ل آند با رريان بين نوعي روش خاص از فرآيند انعقاد شيميايي است که پارامتر هاي انعقاد از طريق انحال

باعث مي شود که يون هاي انعقادي کمتري  (Electrocoagulation) کاتد تشكيل مي شود. فرآيند انعقاد الكتريكي-الكترود هاي آند

متعارف  انعقاد و لخته سازي استفاده شود و در عين حال آالينده بيشتري حذف شوذ و نياز به اضافه کردن مواد شيميايي متعارف مانند

 : ساخت شرکت آبرام براي فاضالب هايي زير مناسب است EC پكيج فلزي تصفيه فاضالب به روش.نيست

 تصفيه فاضالب کارواش ها .1

 نسانيا از غير به مسكوني اماکن هاي فاضالب) …تصفيه فاضالب خاکستري خانگي ناشي از سينک ظرف شويي ها ، دستشويي ها و  .2

 تصفيه فاضالب خاکستري سازمان ها و ادارات )فاضالب هاي واحد هاي مسكوني به غير از فاضالب انساني( .3

 تصفيه فاضالب هاي رنگرزي ها .4

 رنگ و رزين و پليمرتصفيه فاضالب کارخانجات  .5

 تصفيه فاضالب کارخانجات داراي مواد آلي باال .6

 تصفيه فاضالب صنايع مواد شوينده و پتروشيمي .7

 به عنوان پيش تصفيه در فرآيند تصفيه فاضالب .8

https://www.abram-co.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%84%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
https://www.abram-co.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%84%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
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 Specification   /خدمتکاال فنی مشخصات
 

 EC بخش های پکیج تصفیه فاضالب به روش

 بدنه پکیج تصفیه فاضالب .1

 آشغاگیر .2

 (Electrocoagolation) حوضچه انعقاد الکتریکی .3

 حوضچه ته نشینی ثانویه .4

 مزایا تصفیه فاضالب به روش انعقاد الکتریکی

 خروري فاضالب تصفيه شده مطابق با استاندارد سازمان حفاظت محيط زيست ارائه .1

 ابعاد مناسب و کوچک و ساخت سريع .2

 امكان انتقال پكيج بعد از نصب .3

 ميزان توليد بوي نامطبوع در صورت راهبري صحيحيکمترين  .4

 راهبري و نگه داري ساده .5

 غلظت لجن توليدي پايين بوده .6

 

 

  )در صورت وجود( اخذ شدهاستانداردهای جوایز، تاییدیه و  گواهینامه،
 توضیحات مدت اعتبار مرجع صادرکننده تاریخ صدور عنوان

پروانه فنی و مهندسی در زمینه تصفیه آب و 
 پساب

وزارت صنعت معدن  7931
 تجارت

  سال 9

 

 

 
 


