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موضوع :پروژه های انجام گرفته
با سالم
شركت آركاگستر به عنوان شركتي پيشرو و با سابقه در صنعت تصفية آب ،فاضالب و هوا و دارنده گواهينامه صالحيت از
معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و نماینده رسمي شركت  TONAFآلمان و  AWSایتاليا
در ایران فعاليت خود را بر تصفية فاضالب های صنعتي و شهری ،تصفية آب و همچنين تصفية هوا متمركز نموده است.
این شركت هم اكنون قادر است با تكيه بر دانش فني كارشناسان و متخصصان خود و دارا بودن كارخانه ساخت مجهز و
استفاده از دانش و تكنولوژی های روز اروپا و تجارب عملي بدست آمده در اجرای صدها پروژه متعدد در داخل و خارج از
كشور در بيش از یک دهه فعا ليت ،مسائل مربوط به تصفيه آب ،فاضالب و هوا را از فهرست مشكالت و چالش های صنایع
كشور حذف نماید.
مهمترين زمينههای فعاليت و خدمات قابل ارائه توسط شركت آركاگستر به شرح ذيل ميباشد:


طراحي ،ساخت و اجرای تصفيه خانه فاضالب بهداشتي -انساني بصورت بتني ،پكيج پيش ساخته فلزی ،پلي اتيلني و كامپوزیتي



طراحي ،ساخت و اجرای تصفيه خانه فاضالب صنعتي بصورت بتني ،پكيج پيش ساخته فلزی ،پلي اتيلني و كامپوزیتي



طراحي ،ساخت و اجرای سيستمهای تصفيه آب با استفاده از فرایندهای O3,UV,NF,UF,RO



طراحي ،ساخت و اجرای سيستم های تصفيه هوا و حذف آالینده ها



تامين تجهيزات ،الكترومكانيكال و ابزار دقيق تصفيه خانه های آب و فاضالب از سازندگان معتبر اروپایي



تأمين تجهيزات سيستم های پایش آنالین پارامترهای خروجي تصفيه خانه های آب و فاضالب



ساخت تجهيزات و الكترومكانيكال تصفيه خانههای آب و فاضالب



ساخت سپتيک تانک ،ایمهوف تانک ،منهول و مخازن آب به صورت بتني ،پلي اتيلني و كامپوزیتي



مهندسي مجدد ،بهينهسازی ،رفع مشكالت و ارتقاء كيفي و كمي تصفيهخانههای آب و فاضالب موجود



اجرای شبكه های جمع آوری فاضالب ،خطوط انتقال آب و شبكه های توزیع آب



راهاندازی ،بهرهبرداری و راهبری تصفيه خانه های آب و فاضالب



ساخت پكيج های تزریق مواد شيميایي تمام اتوماتيک (هوشمند)



ممبرانهای سيستمهای تصفيه آب



ميكروفيلترهای سيستمهای تصفيه آب -استنلس استيل و كامپوزیتي
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فيلترهای كارتریج -با سایزهای مختلف جهت سيستمهای تصفيه آب خانگي و صنعتي



تجهيزات هوادهي سيستمهای تصفيه فاضالب -بلوئر و دیفيوزر



الكتروپمپهای لجنكش ،كفكش ،سيركوله و سانتریفيوژ



سيستمهای تهيه و تزریق ازن جهت ضدعفوني هوا و آب



سيستمهای ضدعفوني با اشعه ماوراء بنفش) (UVجهت ضد عفوني آب و هوا



قطعات و تجهيزات دستگاههای ) (UVو ازن



مواد مصرفي و شيميایي سيستمهای تصفيه آب و فاضالب -كربن فعال ،آنتراسيت ،شن و سيليس



فيلترهای كربني ،شني و مولتي مدیا



سيستمهای ضدعفوني با كلر
همچنين به پيوست فهرستي از پروژههای انجام گرفته توسط این شركت به حضور محترمتان تقدیم ميگردد.

با تشكر
شركت آركا گستر رسام
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تصفية فاضالب بهداشتي  -انساني
مشخصات پروژه

رديف

عنوان پروژه

1

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب بهداشتي -انساني كمپ
كارگری پاالیشگاه ميعانات گازی
بندر عباس

ظرفيت 048 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده ()EAAS
 BODورودی 058 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 58 :ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

شركت نفت ستاره
خليج فارس

2

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب بهداشتي -انساني بازار
ميوه و تره بار بندرعباس

ظرفيت 58 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده ()EAAS
 BODورودی 058 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 78:ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج پلي اتيلني

شركت سميالن جنوب

0

طراحي ،ساخت و اجرای تصفيه
خانه های فاضالب سایت ذوب
فوالد

ظرفيت 28 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده ()EAAS
 BODورودی 008 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 08:ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج پلي اتيلني

شركت ذوب فوالد
اردكان -فوالد یزد

4

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب بيمارستان مدرس
كاشمر

ظرفيت 58 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :رشد چسبنده با بستر ثابت ()IFAS
 BODورودی 408 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 48 :ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

بيمارستان مدرس
كاشمر

5

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب بهداشتي-انساني شركت
پارس كرپ (چشمک)

ظرفيت 28 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده ()EAAS
 BODورودی 058 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 08:ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

شركت پارس كرپ
(چشمک)

6

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب تأسيسات پایانه صادراتي
بندر سيراف

ظرفيت 58 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده ()EAAS
 BODورودی 048 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 08:ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

شركت پاالیش گاز
فجر جم

1000

1030

1030

1003

1000

1034
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عنوان پروژه

كارفرما

7

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب بهداشتي -انساني هتل
الله چابهار

ظرفيت 48 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :رشد چسبنده با بستر ثابت ()IFAS
 BODورودی 558:ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 08:ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :بتني

شركت توسعه
گردشگری ایران

0

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب بهداشتي -انساني تجهيز
كارگاه نفت ستاره خليج فارس

ظرفيت 08 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :رشد چسبنده با بستر ثابت()IFAS
 BODورودی 588 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 08 :ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

شركت ناردیس
طرح های انرژی

3

طراحي ،ساخت و اجرای تصفيه
خانه های فاضالب سایت
كنسانتره سنگ آهن سایت
كردستان معدن شهرک و سایت
ذوب آهن همدان

ظرفيت 158 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :جریان پيوسته با تعليق رشد )(MLE
 BODورودی 588 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 44 :ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج كامپوزیتي

شركت توسعه معدني
و صنعتي صبا نور

18

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب مجموعه تعميرات
كشتي پرشيا هرمز

ظرفيت 188 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
 BODورودی 038 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 08 :ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

شركت تعميرات
كشتي پرشيا هرمز

11

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب بهداشتي -انساني
دانشگاه آزاد اسالمي واحد
اردستان

ظرفيت 25 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
 BODورودی 058 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 48 :ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد اردستان

1000

1038

1032

1034

1030
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تصفية فاضالب بهداشتي  -انساني
رديف

مشخصات پروژه
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12

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب بهداشتي -انساني
روستای فخران بيرجند

ظرفيت 58 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :رشد چسبنده با بستر متحرک((MBBR
 BODورودی 458 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 68 :ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

شركت آب و فاضالب
روستایي استان
خراسان جنوبي

10

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب بهداشتي -انساني
پادگان پدافند هوایي زاهدان

ظرفيت 188 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :دیسک بيولوژیكي گردان( )RBC
 BODورودی  458:ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي38:ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

قرارگاه پدافند هوایي
خاتم االنبياء (ص)

14

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب بهداشتي -انساني منطقه
ده عمليات انتقال گاز

ظرفيت 18 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :بيو راكتور غشایي()MBR
 BODورودی 428 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 45 :ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

شركت انتقال گاز
ایران

15

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب پارک كوهستان(وكيل
آباد) مشهد

ظرفيت58 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
 CODورودی 588 :ميلي گرم بر ليتر
 CODخروجي 58 :ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :فلزی

شهرداری مشهد

16

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب بهداشتي -انساني
مجموعه ورزشي پاالیشگاه نفت
تهران

ظرفيت 58 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
 BODورودی 618 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 78:ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

پاالیشگاه نفت شهيد
تندگویان تهران

1007

1003

1003

1003

1038
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عنوان پروژه

17

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب بهداشتي-انساني شركت
ایران ترانسفو ری

ظرفيت 58 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
 BODورودی 058 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 08 :ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

شركت ایران ترانسفو
ری

10

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب كارخانه شيرین دارو

ظرفيت 12 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیندA2O :
 BODورودی 068 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 00 :ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

شركت شيرین دارو

13

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب بهداشتي -انساني
كارخانه ته تي تاک یاسوج

ظرفيت 5 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :راكتور ناپيوسته متوالي()SBR
 BODورودی 428 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 48 :ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

شركت ته تي تاک دنا

1038

28

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب تلمبه خانه ممزوج
اميدیه

ظرفيت 5 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :راكتور ناپيوسته متوالي()SBR
 BODورودی 458:ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 08:ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :فلزی

شركت مهندسي ،
نصب و
نگهداری كارخانجات
صنایع پتروشيمي
(رامپكو)

1003

21

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب انبار نفت جدید كرمان

ظرفيت 58 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
 BODورودی 468:ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 08:ميلي گرم بر ليتر

شركت مهندسي ،
نصب و
نگهداری كارخانجات
صنایع پتروشيمي
(رامپكو)

1031

1003

1034
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تصفية فاضالب بهداشتي  -انساني
رديف

مشخصات پروژه

عنوان پروژه

كارفرما

سال اجرا

22

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب مجموعه تفریحي
توریستي قوری قلعه

ظرفيت08 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
 BODورودی 038:ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 07:ميلي گرم بر ليتر

شركت توسعه
گردشگری استان
كرمانشاه

20

طراحي و احداث تصفيه فاضالب
بيمارستان بستک

ظرفيت78 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
 BODورودی 088:ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 08:ميلي گرم بر ليتر

شركت ساید بتن

24

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب بيمارستاني بيمارستان
فجر ماكو اروميه

ظرفيت 188 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
 BODورودی 088:ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 08:ميلي گرم بر ليتر

دانشگاه علوم پزشكي
آذربایجان غربي

25

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب پروژه كارخانه به رسان
دارو

ظرفيت 08 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
 BODورودی 088:ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 08:ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :فلزی

به رسان دارو

26

احداث تصفيه خانه فاضالب
بهداشتي -انساني دانشگاه آزاد
اسالمي واحد علوم تحقيقات

ظرفيت 258 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :رشد چسبنده با بستر ثابت()IFAS
 BODورودی 458 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 58 :ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

دانشگاه آزاد اسالمي

1003

27

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب بهداشتي -انساني پایانه
های مرزی بازرگان و تمرچين

ظرفيت 288 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :رشد چسبنده با بستر متحرک((MBBR
 BODورودی 488 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 48 :ميلي گرم بر ليتر

سازمان راهداری و
حمل و نقل جاده ای
كشور

1038

1031

1032

1030

1032

نوع اجرا :پكيج فلزی
Germany Office

دفتر مرکزی
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کارخانه
تهران ،شهرک صنعتی صفادشت ،بلوار تیر ،پالک 151

سایت www.arkagr.com :

ایمیل arkagr.co@gmail.com :

Plauener Straße 35, 13055 Berlin, Germany
Tell: (+49)15207552807 - (+49)15254172138

تصفية فاضالب بهداشتي  -انساني
رديف

مشخصات پروژه

عنوان پروژه

كارفرما

20

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب بهداشتي -انساني
روستای ابراهيم آباد اراک

ظرفيت 188 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
 BODورودی 458 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 48 :ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

شركت آب وفاضالب
روستایي استان
مركزی

23

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب مركز انتقال نفت شماره
 6گندمكار

ظرفيت 28 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
 BODورودی 058 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 48 :ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

شركت خطوط لوله و
مخابرات نفت ایران-
منطقه اصفهان

08

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب بهداشتي تأسيسات نفت
نظاميه

ظرفيت 58 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
 BODورودی 088 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 58 :ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی به همراه چربيگير به همراه اجرای
فونداسيون بتني

شركت ملي پخش
فرآورده های نفتي
ایران منطقه اهواز

01

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب بهداشتي -انساني
پاالیشگاه گاز بيدبلند

ظرفيت 188 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
 BODورودی 408 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي27 :ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

شركت پاالیش گاز
بيدبلند

02

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب بهداشتي -انساني
كارخانه پاكسان

ظرفيت 08 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
 BODورودی 088 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 08 :ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

شركت پاكسان

1003

1032

1032

1038

1034

Germany Office
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سال اجرا

ایمیل arkagr.co@gmail.com :

Plauener Straße 35, 13055 Berlin, Germany
Tell: (+49)15207552807 - (+49)15254172138

تصفية فاضالب بهداشتي  -انساني
رديف

مشخصات پروژه

عنوان پروژه

كارفرما

00

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب بهداشتي -انساني
مجتمع رفاهي ،فرهنگي و
ورزشي خزر آباد

ظرفيت 78 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
 BODورودی 088 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 08 :ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

وزارت كشور

04

طراحي و احداث دو مدول
دستگاه پكيج فلزی تصفيه
فاضالب پردیس سروک آذر

ظرفيت 48 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
 BODورودی 088 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 08 :ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

شركت ویما

05

ظرفيت 58 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب بهداشتي -انساني سایت  BODورودی 088 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 08 :ميلي گرم بر ليتر
اسكان بهار ميدان
نوع اجرا :پكيج فلزی

06

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب بهداشتي -انساني
خوابگاه دانشگاه

ظرفيت 65 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
 BODورودی 088 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 08 :ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

دانشگاه سيرجان

07

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب بهداشتي-انساني شركت
نقش تندیس آریا (خمير آریا)

ظرفيت 28 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
 BODورودی 458 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 28 :ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

شركت نقش تندیس
آریا

1037

1030

1037

1036

1003

Germany Office

دفتر مرکزی
تهران ،میدان دوم صادقیه ،بلوار آیت اله کاشانی ،ابتدای خیابان حسن آباد ،پالک  ،2واحد 6
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سایت www.arkagr.com :

اداره كل امور عشایر
استان گلستان

سال اجرا

ایمیل arkagr.co@gmail.com :

Plauener Straße 35, 13055 Berlin, Germany
Tell: (+49)15207552807 - (+49)15254172138

تصفية فاضالب بهداشتي  -انساني
مشخصات پروژه

رديف

عنوان پروژه

00

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب نيروگاه سيكل تركيبي
غرب كارون

ظرفيت 68 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
 BODورودی 088 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 08 :ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

نيروگاه سيكل تركيبي
غرب كارون

03

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب كارخانه مس شهربابک

ظرفيت 65 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
 BODورودی 088 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 08 :ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

شركت مس فلز رنگين

48

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب نيروگاه رودشور

ظرفيت 78 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
 BODورودی 088 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 08 :ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

نيروگاه رودشور

41

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب بهداشتي -انساني
كارخانه توليد قطعات آهنگری
ایران خودرو

ظرفيت 18 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
 BODورودی 448 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 08 :ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

شركت ایران خودرو

42

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب بهداشتي -انساني
كارخانه سایپا پرس

ظرفيت 08 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
 BODورودی 458 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 48 :ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

شركت سایپا

1036

1036

1036

1038

1003

Germany Office

دفتر مرکزی
تهران ،میدان دوم صادقیه ،بلوار آیت اله کاشانی ،ابتدای خیابان حسن آباد ،پالک  ،2واحد 6
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کارخانه
تهران ،شهرک صنعتی صفادشت ،بلوار تیر ،پالک 151

سایت www.arkagr.com :

كارفرما

سال اجرا

ایمیل arkagr.co@gmail.com :

Plauener Straße 35, 13055 Berlin, Germany
Tell: (+49)15207552807 - (+49)15254172138

تصفية فاضالب بهداشتي  -انساني
رديف

مشخصات پروژه

عنوان پروژه

كارفرما

40

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب بهداشتي -انساني
كارخانه فورج البرز

ظرفيت 18 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
 BODورودی 408 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 08 :ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

شركت فورج البرز

44

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب بهداشتي -انساني كارگاه
پرند شركت كيسون

ظرفيت 258 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
 BODورودی 468 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 48 :ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

شركت كيسون

45

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب كارخانه توليد بطری و
آب آشاميدني جزیره قشم

ظرفيت 15 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
 BODورودی 008 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 48 :ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج پلي اتيلني

شركت مپنا

46

طراحي ،ساخت تجهيزات و
اجرای بهينه سازی سيستم
تصفيه فاضالب بيمارستان
پورسينا -شهرستان آشخانه

ظرفيت 58 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
 BODورودی 458 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 08 :ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

شبكه بهداشت و
درمان خراسان شمالي

47

طراحي ،ساخت تجهيزات و
اجرای بهينه سازی سيستم
تصفيه فاضالب پردیس  2ميدان
نفتي آذر

ظرفيت 08 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
 BODورودی 448 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 08 :ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

شركت سروک آذر

1038

1038

1037

1030

1030

Germany Office

دفتر مرکزی
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سایت www.arkagr.com :

سال اجرا

ایمیل arkagr.co@gmail.com :

Plauener Straße 35, 13055 Berlin, Germany
Tell: (+49)15207552807 - (+49)15254172138

تصفية فاضالب بهداشتي  -انساني
رديف

مشخصات پروژه

عنوان پروژه

كارفرما

سال اجرا

40

طراحي و احداث شبكه جمع
آوری فاضالب و تصفيه خانه
فاضالب بانک مركزی جمهوری
اسالمي ایران

ظرفيت 188 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :انعقاد و لخته سازی
 BODورودی 478:ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 08:ميلي گرم بر ليتر

بانک مركزی جمهوری
اسالمي ایران

43

بهره برداری تصفيه خانه فاضالب
بهشت زهرا تهران

ظرفيت 488 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
 BODورودی 758:ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 48:ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :بتني

سازمان بهشت زهرا

1003

58

بهره برداری تصفيه خانه فاضالب
بهداشتي -انساني شركت طراحي
مهندسي و تامين قطعات ایران
خودرو(ساپكو)

ظرفيت 248 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
 BODورودی 558:ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 08:ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :بتني -فلزی

شركت طراحي
مهندسي و تامين
قطعات ایران
خودرو(ساپكو)

1003

51

بهره برداری تصفيه خانه فاضالب
بهداشتي -انساني شركت نفت و
گاز شرق(خانگيران)

ظرفيت 58 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
 BODورودی 418:ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 02:ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :فلزی

شركت نفت مناطق
مركزی ایران

52

طراحي شبكه جمع آوری
فاضالب و شبكه توزیع آب و
تصفيه خانه فاضالب فاز 22و24
پارس جنوبي

50

طراحي شبكه جمع آوری
فاضالب و شبكه آبرساني و
تصفيه خانه آب پاالیشگاه گاز
پارسيان

ظرفيت 1588 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
 BODورودی 558:ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 08:ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :بتني

ظرفيت 5888 :مترمكعب در شبانه روز

پاالیشگاه گاز پارسيان

1003

1000

1038
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قرارگاه سازندگي خاتم
االنبياء

1038

ایمیل arkagr.co@gmail.com :

Plauener Straße 35, 13055 Berlin, Germany
Tell: (+49)15207552807 - (+49)15254172138

تصفية فاضالب بهداشتي  -انساني
مشخصات پروژه

رديف

عنوان پروژه

54

طراحي و ساخت تجهيزات
تصفيه خانه فاضالب (آشغالگير
اتوماتيک و )...روستای كرچگان
بهادران

ظرفيت 088 :مترمكعب در شبانه روز
نوع اجرا :استنلس استيل

55

اجرای شبكه جمع آوری فاضالب
و منهولها و سپتيک تانک پلي
اتيلني پروژه امين

نوع اجرا :پلي اتيلني

56

اجرای شبكه جمع آوری فاضالب
و منهولها و سپتيک تانک پلي
اتيلني پروژه حرم مطهر حضرت
امام خميني(ره)

نوع اجرا :پلي اتيلني

شركت آب و فاضالب
روستایي استان
اصفهان

1003

بنياد تعاون ناجا

سازمان عمراني مناطق
شهرداری تهران

1032

1031
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تصفيه فاضالب صنعتي
رديف

مشخصات

عنوان پروژه

كارفرما

سال
اجرا

1

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب صنعتي كارخانه الياف

ظرفيت088 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند:لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
 CODورودی 588 :ميلي گرم بر ليتر
 CODخروجي 168:ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :بتني-فلزی

شركت الياف

2

طراحي و احداث پكيج جدا ساز
آب و روغن پایانه صادراتي بندر
امام خميني(ره)

ظرفيت188 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیندAPI:
چربي ورودی 1488:ميلي گرم بر ليتر
چربي خروجي 28:ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :فلزی

شركت نفت پاسارگاد

0

طراحي و احداث سه عدد پكيج
چربيگير  CPIتونل نيایش

ظرفيت188 :مترمكعب در ساعت
نوع فرآیندCPI:
چربي ورودی 1388:ميلي گرم بر ليتر
چربي خروجي 27:ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :فلزی

4

طراحي و اجرای تصفيه خانه
فاضالب صنعتي كارخانه مواد
غذایي همبرگر مام
(تهران همبرگر)

ظرفيت 08 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده
 CODورودی 1688 :ميلي گرم بر ليتر
 CODخروجي108:ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

كارخانه همبرگر
مام(تهران همبرگر)

5

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب صنعتي كارخانه ایمن
تک پيشرو

ظرفيت 21 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
 BODورودی 588 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 168 :ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

شركت ایمن تک
پيشرو

1030

6

طراحي و احداث پكيج جدا ساز
آب از روغن تونل حكيم

ظرفيت 5104 :مترمكعب در ساعت
نوع فرآیندCPI:
چربي ورودی 1388:ميلي گرم بر ليتر
چربي خروجي 27:ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :فلزی

قرارگاه سازندگي خاتم
االنبيا-قرب نوح-
موسسه حرا

1030

1031

كارفرما :قرارگاه
سازندگي خاتم االنبيا-
قرب نوح-موسسه حرا
1031
مشاور:مهندسين
مشاور پژوهش عمران
راهور

1038
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1032

ایمیل arkagr.co@gmail.com :

Plauener Straße 35, 13055 Berlin, Germany
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تصفيه فاضالب صنعتي
رديف

مشخصات

عنوان پروژه

كارفرما

7

طراحي و اجرای پكيج اسيد
شویي

ظرفيت 5 :مترمكعب در ساعت
نوع فرآیند :شستشوی اتوماتيک )(CIP
استاندارد طراحيASME :

مجتمع گاز پارس
جنوبي

0

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب مجتمع كنسانتره و
گندله سازی فوالد زرند ایرانيان

ظرفيت 68 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
 BODورودی 058 :ميلي گرم بر ليتر
 BODخروجي 68 :ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :فلزی

شركت فوالد زرند
ایرانيان

3

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب صنعتي فرآورده های
لبني كارخانه افرا شير باختر

ظرفيت588 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند:بي هوازی( -)ABRهوازی()EAAS
 CODورودی 0088:ميلي گرم بر ليتر
 CODخروجي 38:ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :بتني

كارخانه افرا شير باختر

18

طراحي و احداث چربيگير
) (DAFكارخانه افرا شير باختر

ظرفيت588 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیندDAF:
چربي ورودی 1188:ميلي گرم بر ليتر
چربي خروجي 08:ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :فلزی

كارخانه افرا شير باختر

11

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب صنعتي شركت حایر
تهران

ظرفيت 68 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :فيزیكو شيميایي
 CODورودی 5708 :ميلي گرم بر ليتر
 CODخروجي05 :ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

گروه صنعتي انتخاب

12

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب صنعتي كارخانه صنایع
غذایي سبز پونک گلستان

ظرفيت 28 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده
 CODورودی 2588:ميلي گرم بر ليتر
 CODخروجي 288:ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

كارخانه صنایع غذایي
سبز پونک گلستان

اجرا

1030

1035

1003

1003

1031
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سال

ایمیل arkagr.co@gmail.com :
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تصفيه فاضالب صنعتي
رديف

مشخصات

عنوان پروژه

كارفرما

سال
اجرا

10

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب صنعتي شركت توليد
مقوا نقش بند نعمان گلستان

ظرفيت 18 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیندSBR:
 CODورودی 0258:ميلي گرم بر ليتر
 CODخروجي 58:ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

شركت توليد مقوا
نقش بند نعمان
گلستان

14

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب صنعتي شركت مواد
غذایي خوش طعم

ظرفيت 18 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :بي هوازی ( -)UASBهوازی()EAAS
 CODورودی 1088:ميلي گرم بر ليتر
 CODخروجي 158:ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

شركت خوش طعم

1000

15

طراحي و اجرای الكترومكانيكال
تصفيه خانه فاضالب صنعتي
شهرک صنعتي زاهدان

ظرفيت 4888 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :بي هوازی ( -)UASBهوازی()EAAS
 CODورودی 0888 :ميلي گرم بر ليتر
 CODخروجي 288 :ميلي گرم بر ليتر

شركت شهركهای
صنعتي استان
سيستان وبلوچستان

1031

16

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب صنعتي كارخانه آبكاری
پایا پارس

ظرفيت 5 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :فيزیكيو شيميایي
 CODورودی 2388 :ميلي گرم بر ليتر
 CODخروجي 08:ميلي گرم بر ليتر

كارخانه آبكاری پایا
پارس

17

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب كارواش مركزی
ترمينال اتوبوسراني رباط كریم

ظرفيت 5 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :فيزیكيو شيميایي
 CODورودی 0088 :ميلي گرم بر ليتر
 CODخروجي 38:ميلي گرم بر ليتر

شهرداری رباط كریم

1003

10

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب صنعتي كارخانه
رنگرزی زیبا ریس

ظرفيت 5 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :فيزیكيو شيميایي -هوازی
 CODورودی 5888 :ميلي گرم بر ليتر
 CODخروجي 158:ميلي گرم بر ليتر

شركت رنگرزی
زیبا ریس

1038

1000
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1003

ایمیل arkagr.co@gmail.com :

Plauener Straße 35, 13055 Berlin, Germany
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تصفيه فاضالب صنعتي
رديف

مشخصات

عنوان پروژه

كارفرما

13

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب صنعتي شركت حایر
آسا

ظرفيت 58 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :لجن فعال با هوادهي گسترده()EAAS
 CODورودی 4088 :ميلي گرم بر ليتر
 CODخروجي77 :ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :پكيج فلزی

گروه صنعتي انتخاب

28

طراحي و احداث چربيگير
) (DAFهتل دانشگاه آزاد
اسالمي واحد علوم و تحقيقات

ظرفيت188 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیندDAF:
چربي ورودی 1488:ميلي گرم بر ليتر
چربي خروجي 08:ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :فلزی

شركت تهران گروه

21

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب صنعتي تصفيه خانه
مركزی صنایع هواپيماسازی
ایران(هسا)

ظرفيت 128 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیندAOP -DAF :
 CODورودی 05888:ميلي گرم بر ليتر
 CODخروجي 288:ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :فلزی

صنایع هواپيماسازی
ایران(هسا)

22

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب صنعتي شركت
پتروشيمي پردیس

ظرفيت 728 :مترمكعب در ساعت
نوع فرآیند :حذف آمونياک از آب
steam stripping system
ميزان آمونياک ورودی 1888:ميلي گرم بر ليتر
ميزان آمونياک خروجي 5:ميلي گرم بر ليتر

شركت پتروشيمي
پردیس

20

طراحي و احداث تصفيه خانه
فاضالب صنعتي كشتارگاه
آبادان

ظرفيت188 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند:بي هوازی( -)ABRهوازی()EAAS
 CODورودی 6888:ميلي گرم بر ليتر
 CODخروجي 38:ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :بتني-فلزی

شهرداری آبادان

24

طراحي اولين تصفيه خانه
ظرفيت 488 :مترمكعب در شبانه روز
شيرابه زباله شهر كرج با استفاده نوع فرآیند :اكسيداسيون شيميایي(ازن)
از روش اكسيداسيون
 CODورودی 56888 :ميلي گرم بر ليتر
شيميایي(ازناسيون)
 CODخروجي 558 :ميلي گرم بر ليتر

اجرا

1031

1003

1003

1038

1038
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سازمان بازیافت و مواد
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تصفيه فاضالب صنعتي
مشخصات

رديف

عنوان پروژه

25

طراحي و مشاوره شبكه جمع
آوری و سيستم تصفيه فاضالب
كارخانه سيمان آبيک

ظرفيت 088 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :بي هوازی( -)ABRهوازی()EAAS
 CODورودی 708 :ميلي گرم بر ليتر
 CODخروجي 06 :ميلي گرم بر ليتر

شركت سيمان آبيک

26

طراحي و ساخت تصفيه خانه
فاضالب صنعتي كارخانه همباف

ظرفيت 128 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :فيزیكي -شيميایي -بيولوژیكي
 CODورودی 4888 :ميلي گرم بر ليتر
 CODخروجي 168 :ميلي گرم بر ليتر
نوع اجرا :بتني

شركت همباف

1030

27

انجام خدمات مشاوره و طراحي
سيستم تفكيک روغن نيروگاه
آبادان

انجام كليه خدمات مشاوره و طراحي سيستم تفكيک
روغن

شركت مدیریت توليد
برق جنوب غرب

1032

اجرا

1034
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كارفرما
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تصفيه آب
مشخصات

رديف

عنوان پروژه

1

طراحي و احداث سيستم تصفيه
آب در یا فاز  12پارس جنوبي

ظرفيت 088 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :اسمز معكوس آب دریا()SWRO
 TDSورودی 07888 :ميلي گرم بر ليتر
 TDSخروجي 108:ميلي گرم بر ليتر

شركت كيسون –
سازه و  JVكره جنوبي

2

طراحي و احداث سيستم تصفيه
آب شركت پتروشيمي فناوران

ظرفيت 4588 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :اسمز معكوس ()RO
 TDSورودی 0588 :ميلي گرم بر ليتر
 TDSخروجي 58:ميلي گرم بر ليتر

شركت پتروشيمي
فناوران

0

طراحي و احداث سيستم تصفيه
آب دریا فاز  13پارس جنوبي

ظرفيت 688 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :اسمز معكوس آب دریا()SWRO
 TDSورودی 00888 :ميلي گرم بر ليتر
 TDSخروجي 148:ميلي گرم بر ليتر

شركت پترو پارس

1003

4

طراحي و احداث تاسيسات
موتورخانه و سيستم تصفيه آب
استخر پالیشگاه تهران

نوع اجراEPC :

پاالیشگاه نفت شهيد
تندگویان تهران

1038

5

طراحي و اجرای سيستم تصفيه
آب سایت دهلران

ظرفيت 68 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :اسمز معكوس()RO
 TDSورودی 2188:ميلي گرم بر ليتر
 TDSخروجي 48 :ميلي گرم بر ليتر

شركت توسعه صنایع
نفت و انرژی)(OEID

6

طراحي و اجرای سيستم تصفيه
آب كارخانه پرشين فوالد

ظرفيت 58 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :اسمز معكوس()RO
 TDSورودی 2088:ميلي گرم بر ليتر
 TDSخروجي 45 :ميلي گرم بر ليتر

شركت پرشين فوالد

7

طراحي و احداث سيستم تصفيه
آب شركت زامياد

ظرفيت 088 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :اسمز معكوس ()RO
واولترافيلتراسيون()UF
 TDSورودی 0588 :ميلي گرم بر ليتر
 TDSخروجي 48:ميلي گرم بر ليتر

گروه خودرو سازی
سایپا

1003

1003

1038

1038

1003
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تصفيه آب
مشخصات

رديف

عنوان پروژه

0

طراحي و اجرای سيستم تصفيه
آب شركت گویا رنگ

ظرفيت 548 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :اسمز معكوس( )ROو ازناسيون
 TDSورودی 0188:ميلي گرم بر ليتر
 TDSخروجي 58 :ميلي گرم بر ليتر

شركت گویا رنگ

3

طراحي و احداث سيستم تصفيه
آب كارخانه افرا شير باختر

ظرفيت 68 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :اسمز معكوس()RO
 TDSورودی 2288:ميلي گرم بر ليتر
 TDSخروجي 08 :ميلي گرم بر ليتر

كارخانه افرا شير باختر

1003

18

طراحي و اجرای سيستم تصفيه
آب كارخانه رنگ آفرین پارس

ظرفيت 258 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :اسمز معكوس()RO
 TDSورودی 2888:ميلي گرم بر ليتر
 TDSخروجي 68:ميلي گرم بر ليتر

كارخانه رنگ آفرین
پارس

1000

11

طراحي و اجرای سيستم تصفيه
آب شركت آب معدني شيرین
دهوک عراق

ظرفيت 288 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :اسمز معكوس( )ROو ازناسيون
 TDSورودی 2288:ميلي گرم بر ليتر
 TDSخروجي 48 :ميلي گرم بر ليتر

شركت آب معدني
شيرین دهوک عراق

1031

12

طراحي و اجرای سيستم تصفيه
آب نيروگاه مشهد

ظرفيت 088 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :اسمز معكوس()RO
 TDSورودی 2088:ميلي گرم بر ليتر
 TDSخروجي 68 :ميلي گرم بر ليتر

مدیریت توليد برق
مشهد

10

طراحي و اجرای سيستم تصفيه
آب سازمان منطقه ویژه پارس
جنوبي

ظرفيت 18 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :اسمز معكوس()RO
 TDSورودی 2488:ميلي گرم بر ليتر
 TDSخروجي 58 :ميلي گرم بر ليتر

سازمان منطقه ویژه
پارس جنوبي

14

طراحي و اجرای سيستم تصفيه
آب كارخانه كشت و صنعت پنج
گل پروان

ظرفيت 15 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :اسمز معكوس()RO
 TDSورودی 0208:ميلي گرم بر ليتر
 TDSخروجي 188 :ميلي گرم بر ليتر

شركت كشت و صنعت
پنج گل پروان

1003

1000

1003

1034
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تصفيه آب
رديف

عنوان پروژه

15

طراحي و اجرای سيستم تصفيه
و ضدعفوني آب كارخانه مدار
فنون

ظرفيت 5 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :اسمز معكوس()RO
 TDSورودی 1058:ميلي گرم بر ليتر
 TDSخروجي 78:ميلي گرم بر ليتر

كارخانه مدار فنون

16

طراحي و اجرای سيستم تصفيه
و ضدعفوني آب كارخانه دانوب

ظرفيت 48 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :اسمز معكوس()RO
 TDSورودی 2228:ميلي گرم بر ليتر
 TDSخروجي 58:ميلي گرم بر ليتر

كارخانه دانوب

17

طراحي و احداث سيستم تصفيه
آب جهت تهيه آب مقطر
كارخانه داروسازی كاسپين
تامين گيالن

ظرفيت 08 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :اسمز معكوس( )DOUBLE ROو ازناسيون
 TDSورودی 2688 :ميلي گرم بر ليتر
 TDSخروجي 08 :ميلي گرم بر ليتر

كارخانه داروسازی
كاسپين تامين گيالن

10

طراحي و اجرای سيستم تصفيه
آب كارخانه خالق صنعت

ظرفيت 08 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :اسمز معكوس()RO
 TDSورودی 2088:ميلي گرم بر ليتر
 TDSخروجي 28:ميلي گرم بر ليتر

كارخانه خالق صنعت

13

طراحي و اجرای سيستم تصفيه
آب صداو سيما (جام جم)

ظرفيت 48 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :اسمز معكوس()RO
 TDSورودی 1788:ميلي گرم بر ليتر
 TDSخروجي 28:ميلي گرم بر ليتر

صداو سيما(جام جم)

طراحي و اجرای سيستم تصفيه
آب

ظرفيت 08 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :اسمز معكوس()RO
 TDSورودی 0688:ميلي گرم بر ليتر
 TDSخروجي 38:ميلي گرم بر ليتر

شركت یراق آوران پویا

طراحي و اجرای سيستم تصفيه
و ضدعفوني آب بخش دیاليز
بيمارستان شهيد معرفي زاده
شادگان

ظرفيت 28 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :اسمز معكوس()RO
 TDSورودی 0688:ميلي گرم بر ليتر
 TDSخروجي 38:ميلي گرم بر ليتر

28

مشخصات

شركت یراق آوران پویا

21

دانشگاه علوم پزشكي
جندی شاپور اهواز

1000

1003

1000

1000

1000

1000

1000
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تصفيه آب
مشخصات

رديف

عنوان پروژه

22

طراحي و اجرای سيستم تصفيه
آب گلخانه كاسپين آرام

20

طراحي و اجرای سيستم تصفيه
آب انبار نفت جدید كرمان

ظرفيت 28 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :اسمز معكوس()RO
 TDSورودی 1388:ميلي گرم بر ليتر
 TDSخروجي 18:ميلي گرم بر ليتر

گلخانه كاسپين آرام

1003

ظرفيت 58 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :اسمز معكوس()RO
 TDSورودی 4288:ميلي گرم بر ليتر
 TDSخروجي 78:ميلي گرم بر ليتر

شركت مهندسي ،
نصب و
نگهداری كارخانجات
صنایع پتروشيمي
رامپكو

1003
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سپتيک و مخزن
رديف

مشخصات

عنوان پروژه

كارفرما

1

تهيه و ساخت سپتيک تانک نيروگاه توليد برق
سنندج

ظرفيت 15 :متر مكعب
نوع فرآیند :سيستم تصفيه بي هوازی
نوع اجرا :پلي اتيلن )(PE

شركت مدیریت توليد برق
كردستان

2

تهيه و ساخت سپتيک تانک و منهول های
نيروگاه سيكل تركيبي جهرم

ظرفيت 07 :و  28متر مكعب
نوع فرآیند :سيستم تصفيه بي هوازی
نوع اجرا :پلي اتيلن )(PE

شركت ای -من سرو

0

تهيه و ساخت سپتيک تانک مجتمع فوالد كویر

ظرفيت 16 :متر مكعب
نوع فرآیند :سيستم تصفيه بي هوازی
نوع اجرا :پلي اتيلن )(PE

شركت فوالد كویر دامغان

4

تهيه و ساخت  6عدد سپتيک تانک جهت واحد
گاوداری

ظرفيت 2 :متر مكعب
نوع فرآیند :سيستم تصفيه بي هوازی
نوع اجرا :پلي اتيلن )(PE

شركت كشت و صنعت خرمدره

5

تهيه و ساخت سپتيک تانک مجتمع نقش جهان

ظرفيت 28 :متر مكعب
نوع فرآیند :سيستم تصفيه بي هوازی
نوع اجرا :پلي اتيلن )(PE

صنایع مس واحد سيرجان

6

تهيه و ساخت سپتيک تانک شركت فضای
معماری و ابنيه پارسيان

ظرفيت 15 :متر مكعب
نوع فرآیند :سيستم تصفيه بي هوازی
نوع اجرا :پلي اتيلن )(PE

شركت فضای معماری و ابنيه
پارسيان
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سپتيک و مخزن
رديف

مشخصات

عنوان پروژه

كارفرما

7

تهيه و ساخت سپتيک تانک شركت تهران افرا

ظرفيت 7 :متر مكعب
نوع فرآیند :سيستم تصفيه بي هوازی
نوع اجرا :پلي اتيلن )(PE

شركت تهران افرا

0

تهيه و ساخت سپتيک تانک شركت مهندسي
منفرد

ظرفيت 18 :متر مكعب
نوع فرآیند :سيستم تصفيه بي هوازی
نوع اجرا :پلي اتيلن )(PE

شركت مهندسي منفرد

3

تهيه و ساخت سپتيک تانک شركت پردادژ

ظرفيت 18 :متر مكعب
نوع فرآیند :سيستم تصفيه بي هوازی
نوع اجرا :پلي اتيلن )(PE

شركت پردادژ

18

تهيه و ساخت ایمهوف تانک و منهول شركت
چاپ آلومينيوم ایران زمين

ظرفيت 18 :متر مكعب
نوع فرآیند :سيستم تصفيه بي هوازی
نوع اجرا :پلي اتيلن )(PE

شركت چاپ آلومينيوم ایران
زمين

11

تهيه و ساخت ایمهوف تانک و منهول شركت
ترموكالرنو

ظرفيت 18 :متر مكعب
نوع فرآیند :سيستم تصفيه بي هوازی
نوع اجرا :پلي اتيلن )(PE

شركت ترموكالرنو

12

تهيه و ساخت ایمهوف تانک و منهول شركت
زیبا نقش مهر

ظرفيت 18 :متر مكعب
نوع فرآیند :سيستم تصفيه بي هوازی
نوع اجرا :پلي اتيلن )(PE

شركت زیبا نقش مهر
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سپتيک و مخزن
رديف

مشخصات

عنوان پروژه

كارفرما

10

تهيه و ساخت ایمهوف تانک و منهول شركت
پوشش های تخصصي نوین پالستيک

ظرفيت 0 :متر مكعب
نوع فرآیند :سيستم تصفيه بي هوازی
نوع اجرا :پلي اتيلن )(PE

شركت پوشش های تخصصي
نوین پالستيک

14

تهيه و ساخت سپتيک تانک شركت ساتع گستر

ظرفيت 28 :متر مكعب
نوع فرآیند :سيستم تصفيه بي هوازی
نوع اجرا :پلي اتيلن )(PE

شركت ساتع گستر

15

تهيه و ساخت سپتيک تانک شركت پاک پوشش
ایرانيان

ظرفيت 18 :و  0متر مكعب
نوع فرآیند :سيستم تصفيه بي هوازی
نوع اجرا :پلي اتيلن )(PE

شركت پاک پوشش ایرانيان

16

تهيه و ساخت سپتيک تانک شركت آبادگستران
مهر خوزستان

ظرفيت 18 :و  0متر مكعب
نوع فرآیند :سيستم تصفيه بي هوازی
نوع اجرا :پلي اتيلن )(PE

شركت آبادگستران مهر
خوزستان

17

تهيه و ساخت ایمهوف تانک شركت چاپ ایران
زمين

ظرفيت 18 :متر مكعب
نوع فرآیند :سيستم تصفيه بي هوازی
نوع اجرا :پلي اتيلن )(PE

شركت چاپ ایران زمين

10

تهيه و ساخت سپتيک تانک تله كابين گنجنامه
همدان

ظرفيت 18 :متر مكعب
نوع فرآیند :سيستم تصفيه بي هوازی
نوع اجرا :پلي اتيلن )(PE

مجموعه گنجنامه همدان
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سپتيک و مخزن
رديف

عنوان پروژه

كارفرما

مشخصات

13

تهيه و ساخت سپتيک تانک شركت ماشين سازی
اراک

ظرفيت 18 :متر مكعب
نوع فرآیند :سيستم تصفيه بي هوازی
نوع اجرا :پلي اتيلن )(PE

شركت ماشين سازی اراک

28

تهيه و ساخت سپتيک تانک شركت پتروپليمر
شرق

ظرفيت 2 :متر مكعب
نوع فرآیند :سيستم تصفيه بي هوازی
نوع اجرا :پلي اتيلن )(PE

شركت پترو پليمر شرق

21

تهيه و ساخت سپتيک تانک و چربيگير شركت
پيشتاز طب

ظرفيت :هر كدام به ظرفيت  5متر مكعب
نوع فرآیند :سيستم چربيگير و تصفيه بي هوازی
نوع اجرا :پلي اتيلن )(PE

شركت پيشتاز طب

22

تهيه و ساخت سپتيک تانک چربيگير شركت
ساتع گستر

ظرفيت 15 :متر مكعب
نوع فرآیند :سيستم چربيگير و تصفيه بي هوازی
نوع اجرا :پلي اتيلن )(PE

شركت ساتع گستر

20

تهيه و ساخت سپتيک تانک چربيگير پروژه مپنا

ظرفيت :هر كدام به ظرفيت  0متر مكعب
نوع فرآیند :سيستم چربيگير
نوع اجرا :پلي اتيلن )(PE

شركت سازههای آبي -پایا خرد
صنعت كيش

24

تهيه و ساخت سپتيک تانک چربيگير شركت
سيمان آرتا اردبيل

ظرفيت 4 :متر مكعب
نوع فرآیند :سيستم چربيگير و تصفيه بي هوازی
نوع اجرا :پلي اتيلن )(PE

شركت سيمان آرتا
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سپتيک و مخزن
عنوان پروژه

رديف

كارفرما

مشخصات

25

تهيه و ساخت سپتيک تانک شركت احداث و
توسعه نيروگاه های سيكل تركيبي مپنا

ظرفيت 58 :متر مكعب
نوع فرآیند :سيستم تصفيه بي هوازی
نوع اجرا :كامپوزیتي )(GRP

شركت احداث و توسعه
نيروگاه های سيكل تركيبي
مپنا -توسعه2

26

تهيه و ساخت سپتيک تانک چربيگير سازمان
پارک ها و فضای سبز شهرداری كرج

ظرفيت 0 :متر مكعب
نوع فرآیند :سيستم چربيگير و تصفيه بي هوازی
نوع اجرا :كامپوزیتي )(GRP

شهرداری كرج

27

تهيه و ساخت مخزن ذخيره آب آشاميدني
پادگان منجيل

ظرفيت 188 :متر مكعب
نوع اجرا :كامپوزیتي )(GRP

نيروی دریایي ارتش جمهوری
اسالمي ایران

20

تهيه و ساخت مخزن ذخيره آب آشاميدني شركت
ساختماني ماهدشت

ظرفيت 174 :متر مكعب
نوع اجرا :كامپوزیتي )(GRP

شركت ساختماني ماهدشت

23

تهيه و ساخت مخزن ذخيره آب آشاميدني شركت
پي آب بنا

ظرفيت 112 :متر مكعب
نوع اجرا :كامپوزیتي )(GRP

شركت پي آب بنا

08

تهيه و ساخت مخزن ذخيره آب آشاميدني
مجتمع تجاری الماس كریمخان

ظرفيت 40 :متر مكعب
نوع اجرا :كامپوزیتي )(GRP

مجتمع تجاری الماس كریمخان

01

تهيه و ساخت مخزن ذخيره آب آشاميدني شركت
گل ميخ

ظرفيت 12/5 :متر مكعب
نوع اجرا :كامپوزیتي )(GRP

شركت گل ميخ
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سپتيک و مخزن
رديف

مشخصات

عنوان پروژه

كارفرما

02

تهيه و ساخت مخزن ذخيره آب شركت كاالی
صنعتي ویژه

ظرفيت 40 :متر مكعب
نوع اجرا :كامپوزیتي )(GRP

شركت كاالی صنعتي ویژه

00

تهيه و ساخت مخزن مدوالر ذخيره آب آشاميدني
برجهای آپادانا

ظرفيت 06 :و  08متر مكعب
نوع اجرا :كامپوزیتي )(SMC

شركت آپادانا كيش

04

تهيه و ساخت مخزن ذخيره آب آشاميدني شركت
مهندسي بهنام

ظرفيت 4 :متر مكعب
نوع فرآیند :مخزن ذخيره با گرید خوراكي
نوع اجرا :كامپوزیتي )(GRP

شركت مهندسي بهنام
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رديف

عنوان پروژه

مشخصات

كارفرما

1

طراحي و اجرای سيستم شستشو وضدعفوني بسته
بندی كاهو و سبزی شركت پاژه

ظرفيت 2 :تن در شبانه روز
نوع فرآیند:اكسيداسيون شيميایي(ازن)

شركت پاژه

2

طراحي و اجرای سيستم شستشو وضدعفوني بسته
بندی كاهو و سبزی شركت صنایع غذایي راحيل

ظرفيت 0 :تن در شبانه روز
نوع فرآیند:اكسيداسيون شيميایي(ازن)

شركت صنایع غذایي راحيل

0

طراحي و اجرای سيستم متحرک
شستشو،ضدعفوني و استریليزاسيون سطوح
كارخانه مواد پروتئيني خرم پي پروتئين با ازن

ظرفيت 0 :تن در شبانه روز
نوع فرآیند:اكسيداسيون شيميایي(ازن)

كارخانه مواد پروتئيني خرم
پي پروتئين

4

طراحي و اجرای سيستم ضدعفوني
واستریليزاسيون مخازن ( )CIP,SIPكارخانه
لبنيات مينودوش

نوع فرآیند:اكسيداسيون شيميایي(ازن)

كارخانه لبنيات مينودوش

5

طراحي و اجرای سيستم تصفيه و ضدعفوني آب
استخردانشگاه اروميه با ازن

نوع فرآیند:اكسيداسيون شيميایي(ازن)

دانشگاه اروميه

6

طراحي و اجرای سيستم تصفيه و ضدعفوني آب
استخردانشگاه صنعتي اصفهان با ازن

نوع فرآیند:اكسيداسيون شيميایي(ازن)

دانشگاه صنعتي اصفهان

7

طراحي و اجرای سيستم تصفيه و ضدعفوني آب
استخركارخانه ایران ترانسفو زنجان

نوع فرآیند:اكسيداسيون شيميایي(ازن)

شركت ایران ترانسفو زنجان

0

اجرای سيستم استرليزاسيون هوای آزمایشگاه قارچ
شناسي دانشكده بهداشت دانشگاه تهران

نوع فرآیند:اكسيداسيون شيميایي(ازن)

دانشكده بهداشت دانشگاه
تهران

3

طراحي و اجرای سيستم تصفيه آب استخرهای
پرورش ميگو شيالت خوزستان

نوع فرآیند:اكسيداسيون شيميایي(ازن)

شركت شيالت خوزستان

18

طراحي و اجرای سيستم تصفيه و ضدعفوني
فاضالب در پژوهشگاه شيمي و مهندسي ایران

ظرفيت 188 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :اولتراویولت()UV
ویژگي :حذف بار ميكروبي كليفرم

پژوهشگاه شيمي و مهندسي
ایران

11

طراحي و اجرای سيستم تصفيه و ضدعفوني آب
شركت چرم شهر ورامين

ظرفيت28 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند:اولتراویولت ()UV
ویژگي :حذف بار ميكروبي كليفرم

شركت چرم شهر ورامين
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ضدعفوني ( ازن و )UV
رديف

مشخصات

عنوان پروژه

كارفرما

12

طراحي و اجرای سيستم تصفيه و ضدعفوني آب
هتل تعطيالت كيش

ظرفيت 08 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :اولتراویولت ()UV
ویژگي :حذف بار ميكروبي كليفرم

هتل تعطيالت كيش تهران

10

طراحي و اجرای سيستم تصفيه و ضدعفوني آب
شركت پروزن

ظرفيت 08:مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند:اولتراویولت ()UV
ویژگي :حذف بار ميكروبي كليفرم

شركت پروزن

14

طراحي و اجرای سيستم تصفيه و ضدعفوني آب
داروسازی حكيم

ظرفيت188:مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند:اولتراویولت ()UV
ویژگي :حذف بار ميكروبي كليفرم

داروسازی حكيم

15

طراحي و اجرای سيستم تصفيه و ضدعفوني آب
شركت آب معدني برفابان نراق

ظرفيت 28 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :ازناسيون
ویژگي :حذف بار ميكروبي كليفرم

شركت آب معدني برفابان نراق

16

طراحي و اجرای سيستم تصفيه و ضدعفوني آب
كارخانه فوالد كویر كاشان

ظرفيت 0888 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :اولتراویولت ()UV
ویژگي :حذف بار ميكروبي كليفرم

كارخانه فوالد كویر كاشان

17

طراحي و اجرای سيستم تصفيه آب هتل دیزین
تهران

ظرفيت 08 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند:اولتراویولت ()UV
ویژگي :حذف بار ميكروبي كليفرم

هتل دیزین تهران

10

طراحي و اجرای سيستم تصفيه آب هتل شمشک
تهران

ظرفيت 158 :مترمكعب در شبانه روز
نوع فرآیند :اولتراویولت ()UV
ویژگي :حذف بار ميكروبي كليفرم

هتل شمشک تهران

13

تأمين سيستمهای ضدعفوني با اشعه ماوراء بنفش
جهت ضدعفوني آب

ظرفيت 24 :گالن در دقيقه
نوع فرآیند :اولتراویولت ()UV
ویژگي :حذف بار ميكروبي كليفرم

شركت فارمد

28

تأمين سيستمهای ضدعفوني با اشعه ماوراء بنفش
جهت ضدعفوني آب

ظرفيت 24 :گالن در دقيقه
نوع فرآیند :اولتراویولت ()UV
ویژگي :حذف بار ميكروبي كليفرم

شركت مدی تک سيس
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ضدعفوني ( ازن و )UV
رديف

مشخصات

عنوان پروژه

كارفرما

21

تأمين تجهيزات و مواد شيميایي مصرفي
سيستمهای RO

ممبران ،فيلتر كارتریج
آنتي اسكاالنت ،كربن فعال

شركت پرشين فوالد

22

تأمين تجهيزات و مواد شيميایي مصرفي
سيستمهای RO

ممبران ،فيلتر كارتریج
آنتي اسكاالنت ،كربن فعال

داروسازی رازک

20

تأمين تجهيزات و مواد شيميایي مصرفي
سيستمهای RO

24

تأمين مواد شيميایي سيستم سختي گير

ممبران ،سيستم سختي گير
رزین حذف یوني Prolite
پكيج تزریق شامل دوزینگ پمپ
و آنتي اسكاالنت
رزین حذف یوني Prolite-C100

پژوهشگاه صنعت نفت
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