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     به استحضار می رساند. را حضور محترمتان  از پروژه های انجام گرفته برخیاین شرکت                           

زی  شتی طراحی، ساخت، اجرا و نصب ور اه اندا  سال اخیر چندرد  و بیمارستانی انسانی –تصفیه افضالب بهدا

 EAAS + Anoxic  ( A/O)  با فرآیند  m3/d 400فوالد اکسین به ظرفیت  هداشتیب طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضالب -1

 EAAS به روش  m3/d 100طراحی، ساخت، اجرا، نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضالب بیمارستان الهادی شوشتر به ظرفیت  -2

 EAAS به روش  m3/d 500و بهینه سازی سیستم تصفیه فاضالب بیمارستان فیروز آبادی به ظرفیت  طراحی -3

 EAAS به روش   m3/d 80به ظرفیتمشاوره، طراحی و ارائه نقشه های سیستم تصفیه خانه فاضالب بهداشتی دانشگاه آیت ا... بروجردی  -4

 تهران -تهیه و تامین و اصالح هوادهی عمقی تصفیه خانه فاضالب بیمارستان دکتر شریعتیطراحی،  -5

 EAAS به روش  m3/d 50به ظرفیت  پاکدشتتصفیه فاضالب بهداشتی صنایع طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی پکیچ  -6

 EASS با فرآیند  m3/d 50 طراحی، بهینه سازی و ارتقاء پکیج تصفیه فاضالب بهداشتی  پاکدشت به ظرفیت  -7

 اساخت و نصب و راه اندازی وی ناچ ها، بافل ها، سبد آشغالگیر تصفیه خانه فاضالب منطقه ویژه اقتصادی ازن -8

 m3/d 240 –تهیه و تامین و نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضالب منطقه گردشگری باغستان آبگرم فردوس   -9

 شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی –تصفیه خانه فاضالب گناباد  RBCبازسازی و بهینه سازی واحد   -10

 و ...  -11
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زی   رد چند سال اخیر الب اهی صنعتیتصفیه افض ربخی از طراحی، ساخت و اجرا و نصب و راه اندا

 m3/d 600طراحی، بهینه سازی، اصالح و نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضالب شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس به ظرفیت  -1

 UABR + EAASبه روش بیهوازی و هوازی 

به روش  m3/d 100رکت داروسازی آریوژن به ظرفیت طراحی ، بهینه سازی، ارتقاء و نصب و راه اندازی و آموزش  تصفیه خانه فاضالب ش -2

UABR + IFAS   1395، با سیستم ازن زنی 

  m3/d 100نصب و راه اندازی و آموزش سیستم پایش آنالین تصفیه خانه فاضالب شرکت داروسازی آریوژن به ظرفیت  تهیه وتامین و -3

 به روش انعقاد و لخته سازی و فیلتر شنی 80m3/dطراحی و احداث تصفیه خانه فاضالب صنعتی شرکت الیاف سینا به ظرفیت  - 4

نعقاد و لخته طراحی، ساخت و اجرا و نصب و راه ندازی و آموزش سیستم تصفیه فاضالب صنعتی انبار نفت رشت به روش، چربیگیری، ا -5

 سازی، فیلتراسیون 

انعقاد و لخته سازی و  به روش 100m3/dطراحی و احداث تصفیه خانه فاضالب صنعتی شرکت آریا شهد و الیاف بافت پارس دلیجان  -6

 فیلتر شنی

 50 به روش انعقاد و لخته سازی به ظرفیت  پاکدشت رزینی طراحی، بهینه سازی سازی، ارتقاء سیستم پکیج تصفیه فاضالب صنعتی -7

m3/d  

 100رکت داروسازی آریوژن به ظرفیت و نصب و راه اندازی و آموزش  تصفیه خانه فاضالب ش خرید تجهیزات طراحی ، بهینه سازی،باز  -8

m3/d  به روشUABR + IFAS   1401، با سیستم ازن زنی 

 مشاوره، نصب و راه اندازی پروژه های مختلف در اقصی نقاط کشور -9

 و ... -10
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 سال اخیر چندرد  ی از سیستم اهی تصفیه آب و افضالببهره ربدارربخی از 

 متر مکعب در روز 300به ظرفیت  بیمارستانی روانپزشکی رازی تهراناز سیستم تصفیه فاضالب  و نگهداری بهره برداری -1

 کعب در روزمتر م 60به ظرفیت  بیمارستانی روانپزشکی ایران) تهران(از سیستم تصفیه فاضالب  و نگهداری بهره برداری -2

 95 - 96سال   متر مکعب در روز 150به ظرفیت  بیمارستانی جامع بانوان آرش) تهران(از سیستم تصفیه فاضالب  و نگهداری بهره برداری -3

 متر مکعب در روز 100بهره برداری و نگهداری از سیستم تصفیه فاضالب صنعتی داروسازی آریوژن به ظرفیت مشاوره  -4

 96-97سال  متر مکعب در روز 100به ظرفیت  بیمارستانی حضرت فاطمه الزهرا )س( رباط کریم از سیستم تصفیه فاضالب  داریو نگه بهره برداری-5

 متر مکعب در روز 500به ظرفیت بیمارستان فیروز آبادی از سیستم تصفیه فاضالب  و نگهداری بهره برداری-6

 96 – 97سال   متر مکعب در روز 150به ظرفیت  ستانی جامع بانوان آرش) تهران(بیماراز سیستم تصفیه فاضالب  و نگهداری بهره برداری -6

 98-99سال  متر مکعب در روز 100به ظرفیت  بیمارستانی حضرت فاطمه الزهرا )س( رباط کریم از سیستم تصفیه فاضالب  و نگهداری بهره برداری-8

 98-99سال  متر مکعب در روز 600به ظرفیت  استقالل  هتل پارسیاناز سیستم تصفیه فاضالب  و نگهداری بهره برداری -11

 تا کنون 1398از سال  پاکدشتبهره برداری و نگهداری از سیستم تصفیه خانه فاضالب بهداشتی و صنعتی  -12

 و ... -13
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 رد چند سال اخیر سیستم اهی تصفیه آب و افضالب ربخی از تهیه و اتمین تجیهزات

 هوادهی روتس جهت تصفیه خانه فاضالب دانشگاه زنجان طراحی، تهیه و تامین بلوئر -1

 تان امام خمینی تهرانسطراحی، تهیه و تامین بلوئر روتس جهت تصفیه خانه فاضالب بیمار -2

 طراحی و تهیه و تامین بلوئر روتس جهت شرکت آب و فاضالب کردستان -3

 های صنعتی کرمانشاه طراحی و تهیه و تامین بلوئر و دیفیوزر هوادهی جهت شرکت شهرک -4

 طراحی و تهیه و تامین دو دستگاه بلوئر هوادهی روتس جهت تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی پرند -5

 و ... -6
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 سال اخیر چندرد  تجهیزات آب و افضالب طراحی و ساخت ربخی از  

 دستگاه هواده های سطحی با توربین فایبرگالس شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس 5طراحی ، ساخت ، اجرا و نصب و راه اندازی  -1

 کالریفایر تصفیه خانه فاضالب شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارسکامل طراحی، بهینه سازی و ارتقاء سیستم  -2

 دازی میکسر و پل واحد آنوکسیک، کلکتور هوادهی شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارسطراحی، ساخت ، اجرا و نصب و راه ان -3

 صفهاناآب و فاضالب استان شرکت  فلزیبا توربین دور کند   شناور دستگاه هواده های سطحی 5طراحی ، ساخت ، اجرا و نصب و راه اندازی  -4

 شناور شرکت خودرو سازی سایپاهوادهی سطحی  مخازن دستگاه  2طراحی، ساخت، اجرا و نصب و راه اندازی  -5

 استان همدان –شهرسرکان آب و فاضالب شرکت  شناور دور کند دستگاه هواده های سطحی 6طراحی ، ساخت ، اجرا و نصب و راه اندازی  -6

آب و فاضالب شرکت  316ل استنلس استیبا توربین  شناور دور تند دستگاه هواده های سطحی 7طراحی ، ساخت ، اجرا و نصب و راه اندازی  -7

 استان همدان

 متر مکعب بر ساعت آب و فاضالب خوزستان  250متر برای ظرفیت  11.5متر و طول  2.5دستگاه فیلتر شنی با قطر  8طراحی، ساخت و اجرای  -8

 متر مکعب بر ساعت، آب و فاضالب استان همدان 75طراحی و ساخت و نصب هیدروسیکلون به ظرفیت  -9

 مالیرآب و فاضالب شرکت  فایبرگالسبا توربین  شناور دور کند دستگاه هواده های سطحی 7، اجرا و نصب و راه اندازی طراحی ، ساخت   -10

 طراحی و ساخت میکسر آنوکسیک شرکت آب و فاضالب استان فارس -11

 طراحی و ساخت دو دستگاه مخزن هوای فشرده نیروگاه برق زرند کرمان -12

آب و فاضالب استان شرکت  فایبرگالسبا توربین دور کند   شناور دستگاه هواده های سطحی 10ه اندازی طراحی ، ساخت ، اجرا و نصب و را   -13

 1398، سال کیلووات 18.5با توان  اصفهان

 طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی آشغالگیر مکانیکی شرکت مهرازان خاک بوم هوسم الهیجان -14

 شرکت آب و فاضالب استان همدان  طراحی و ساخت دریچه های آب بند استنلس استیل  -15
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 اینچ شرکت آب و فاضالب استان همدان  12ساخت شیر های یکطرفه بین فلنجی  -16

 طراحی، ساخت و نصب آشغالگیر مکانیکی ایستگاه پمپاژ آزاد شهر شرکت آب و فاضالب استان گلستان -17

 1399اصفهان، سال  تصفیه خانه فاضالب سپاهانشهر دستگاه هوادهی شناور دور کند 10طراحی و ساخت، اجرا و نصب و راه اندازی   -18

 1400، سال قزویندستگاه هوادهی شناور دور کند آب و فاضالب استان  10طراحی و ساخت، اجرا و نصب و راه اندازی  -19

 ضالب استان قزوینتصفیه خانه فاضالب شهر البرز شرکت آب و فادانه ریز و دانه درشت آشغالگیر مکانیکی   دو دستگاه طراحی، ساخت و نصب -20

 طراحی، ساخت و نصب آشغالگیر دستی تصفیه خانه فاضالب شهر البرز،  شرکت آب و فاضالب استان قزوین -21

 طراحی، ساخت و نصب کالسیفایر تصفیه خانه فاضالب شهر البرز،  شرکت آب و فاضالب استان قزوین -22

 ب استان همدانطراحی و ساخت تفلون سطح زیرین اسکرو کالسیفایر ، شرکت آب و فاضال -23

 طراحی و ساخت سیکلون غبار گیر و شفت کالسیفایر فوالد میانه -24

 شرکت آب و فاضالب استان سمنان -دور جهت تصفیه خانه آب گرمسار 230کیلووات با  15دستگاه همزن  )میکسر(  6طراحی، ساخت  -25

 شرکت آذرخش مهام انرژی – ب منطقه ویژه اقتصادی ازناساخت و نصب و راه اندازی وی ناچ ها، بافل ها، سبد آشغالگیر تصفیه خانه فاضال -26

 ند با فلکه چدنی ، شرکت کالهببطراحی و ساخت دریچه های سه طرف آ -27

 سانتی متر ، شرکت میراش 50*50طراحی و ساخت دریچه های چهار طرف آببند  به ابعاد   -28

 سانتی متر ، شرکت میراش104*950و   1350*104طراحی و ساخت دریچه های چهار طرف آببند  به ابعاد  -29

 دستگاه 7طراحی و ساخت میکسر های دور کند واحد آنوکسیک تصفیه خانه فاضالب طرقبه شاندیز مشهد به تعداد  -30

m 50 طراحی و ساخت آَشغالگیر مکانیکی دوار با ظرفیت  -31
3
/hr تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی پرند 

 الب شهرک صنعتی پرندطراحی و ساخت آَشغالگیر شانه ای تصفیه خانه فاض -32

m 5 فایر با ظرفیت یطراحی و ساخت کالس -33
3
/hr تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی پرند 

 و ...  -34
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