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

شتی   و بیمارستانی انسانی –تصفیه افضالب بهدا

 دستگاه هوادهی شناور دور کند آب و فاضالب استان اصفهان 5و نصب و راه اندازی  ، اجراطراحی و ساخت -1

 EAAS متر مکعب در روز به روش  100ت، اجرا، نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضالب بیمارستان الهادی شوشتر به ظرفیت طراحی، ساخ -2

 دستگاه شناور هوادهی دور کند شرکت سایپا 2طراحی، ساخت، اجرا و نصب و راه اندازی  -3

 EAAS متر مکعب در روز به روش  500ه ظرفیت طراحی، ارتقاء و بهینه سازی سیستم تصفیه فاضالب بیمارستان فیروز آبادی ب -4

 EAASتصفیه خانه فاضالب مرکز جراحی نور اندیمشک  به روش  ساخت و اجرا و نصب و نصبطراحی و  -5

 آب و فاضالب استان همدانشرکت  فایبرگالسبا توربین  شناور دور کند دستگاه هواده های سطحی 5طراحی ، ساخت ، اجرا و نصب و راه اندازی  -6

آب و فاضالب شرکت  316استنلس استیل با توربین  شناور دور تند دستگاه هواده های سطحی 7حی ، ساخت ، اجرا و نصب و راه اندازی طرا -7

 استان همدان

 EAAS مشاوره، طراحی و ارائه نقشه های سیستم تصفیه خانه فاضالب بهداشتی دانشگاه آیت ا... بروجردی به روش  -8

 EAASبه روش  متر مکعب در روز 30به ظرفیت مجموعه توریستی غار قوری قلعه انسانی  -بهداشتی فاضالب نه تصفیه خا نصب و راه اندازی -9

 1398دستگاه هوادهی شناور دور کند آب و فاضالب استان اصفهان، سال  10طراحی و ساخت، اجرا و نصب و راه اندازی  -10

 تهران -رستان دکتر شریعتیتهیه و تامین و اصالح هوادهی عمقی تصفیه خانه فاضالب بیما  -11

 مشاوره، نصب و راه اندازی پروژه های مختلف در اقصی نقاط کشور -12

 و ...  -13
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 تصفیه افضالب اهی صنعتیربخی از 

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

 در روز به روش بیهوازی و هوازی مکعب 

متر مکعب در روز  100طراحی ، بهینه سازی، ارتقاء و نصب و راه اندازی و آموزش  تصفیه خانه فاضالب شرکت داروسازی آریوژن به ظرفیت  -2

 با سیستم ازن زنی   UABR + IFASبه روش 

متر مکعب در  100انه فاضالب شرکت داروسازی آریوژن به ظرفیت نصب و راه اندازی و آموزش سیستم پایش آنالین تصفیه خ تهیه وتامین و -3

 روز 

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

 سازی، فیلتراسیون 

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

 مشاوره، نصب و راه اندازی پروژه های مختلف در اقصی نقاط کشور -7

 و ... -8
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 RO و طراحی و ساخت تجهیزات و پکیج اهی  تصفیه آب 

 متر مکغب در روز 800روستای شهر ستان پلدختر لرستان به ظرفیت  8طراحی و مشاوره مجتمع  -1

 به همراه سیستم کلرزنی اتوماتیک کارخانه بالسا طراحی، مشاوره، ساخت و اجرای سیستم تصفیه آب آشامیدنی -2

 متر مکعب در روز، شرکت مواد غذایی برتر 100به ظرفیت ( RO) ، نصب و راه اندازی سیستم تصفیه آب طراحی، ساخت، اجرا -3

 لیتر در ثانیه، آب و فاضالب روستایی اراک 10طراحی و ساخت پکیج تصفیه آب به ظرفیت  –4

m 250دستگاه فیلتر شنی با ظرفیت هر کدام  8طراحی، ساخت و اجرای -5
3
/hr ب بندر امامجهت تصفیه آب شر 

 و ... -6
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 بهره ربداری از سیستم اهی تصفیه آب و افضالبربخی از 

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

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

 96-97سال  متر مکعب در روز 100به ظرفیت  بیمارستانی حضرت فاطمه الزهرا )س( رباط کریم از سیستم تصفیه فاضالب  و نگهداری 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  بیمارستانی جامع بانوان آرش) تهران(از سیستم تصفیه فاضالب  و نگهداری ره برداریبه -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  هتل پارسیان استقالل از سیستم تصفیه فاضالب  و نگهداری اریبهره برد -9
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 تجهیزات آب و افضالب طراحی و ساخت ربخی از

 اه فارسدستگاه هواده های سطحی با توربین فایبرگالس شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگ 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

 طراحی، ساخت ، اجرا و نصب و راه اندازی میکسر و پل واحد آنوکسیک، کلکتور هوادهی شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس -3

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

 دستگاه سکوی شناور هوادهی شرکت خودرو سازی سایپا 2طراحی، ساخت، اجرا و نصب و راه اندازی  -5

 آب و فاضالب استان همدانشرکت  فایبرگالسا توربین ب شناور دور کند دستگاه هواده های سطحی 5طراحی ، ساخت ، اجرا و نصب و راه اندازی  -6

آب و فاضالب شرکت  316استنلس استیل با 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  2000رفیت متر برای ظ 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

 دانآب و فاضالب استان همشرکت  فایبرگالسبا توربین  شناور دور کند دستگاه هواده های سطحی 7طراحی ، ساخت ، اجرا و نصب و راه اندازی   -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 10طراحی ، ساخت ، اجرا و نصب و راه اندازی    -13

 1398، سال کیلووات 18.5وان با ت اصفهان

 و ... -14
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