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در روز مي باش
يتر در روز به
 توليدي ساخت

rsons.Day

برج مس يك

ك ارشد تاسيس

طبقه شامل 1
م 70متر در 

4شه معماري
برآورد مي گر
ساحلي درياي
عم چاه جذبي

 به رودخانه يا
صفيه مقدماتي

دفده و امكان
جمع آوري فاض
 يك سه راهي
شبكه اگو در
ي ساكنان اين

ليدي پروژه

وني با كاربري
كن در اين سا

ليتر د 150ي
لي 200عادل

كل فاضالب

x 80% = 7

فع فاضالب

ندس پايه يك

 روژه

0 ساختمان
5/30ه ابعاد

ي شده در نقش
متر مربع ب 1
در نوار س) متر

تفاده از حفر
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ين سيستم فا

ر مه كرده و د
ساير كارخانه
 دو جداره
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0تا  45عمق
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ت زمين محوط
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ضالب به صورت
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فع فاضالب

ندس پايه يك
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56 به حدود
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له هاي سوراخ
500به  1ست 

يص دبه تشخ
تيمتر حفر نم

از جهت جذب
 در اين پروژه
ك ها نياز دار

ي از شبكه پخ

طراح
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پلي



پكيج تصفيه فاضالب،سپتيك تانك،چربي گير،مخزن آب ، سوخت و مواد شيميايي
 پيش ساخته پلي اتيلن )دو جداره( 

POLYETHYLENE SEPTIC TANK &  OIL REMOVAL PACKAGE

هدف از طراحی پکیج ها و سپتیک تانک های پلی اتیلن تصفیه فاضالب در این شرکت وجود یک پکیج واحد جهت انجام فرایندهای بیولوژیکی سپتیک تانک و چربیگیری فاضالب می باشد. 
به این معنا که در این نوع سپتیک تانک)نسبت به سپتیک تانک هاي بتن آرمه( عالوه بر حذف مواد سنگین معدنی و آلی ، آالینده های چربی و روغن موجود در فاضالب نیز حذف می 
شوند. وجود چربی و روغن در پساب سبب ورود این مواد آالینده به محیط تخلیه که معموال” چاههای جاذب می باشد می گردد که ادامه این روند سبب می گردد که دیواره چاهها از این 
مواد اشباع شده و طی مرور زمان قابلیت نفوذ دیواره چاه کاهش پیدا کرده و در نهایت به پر شدن چاه منجر می گردد. در محصوالت تولیدی این شرکت با حذف چربی و روغن )که در 

زمره مواد دیر تجزیه پذیر بیولوژیکی تقسیم بندی می شوند( خروجی پکیج از کیفیت مناسبتری برخوردار می باشد.

مزاياي استفاده از پكيج هاي پلي اتيلن
1. سرعت در نصب ، سهولت و سالمت در جابجایي، دوام و عمر مفید تا 50 سال

2. عدم استفاده از مصالح بتن و میلگرد )که در محیط فاضالب عمر کوتاهي دارند( و در نتیجه مقاومت فیزیکی و شیمیایی باال در مقابل مواد ورودی به آن که ممکن است خاصیت اسیدی ، بازی و یا خورندگی 
داشته باشند. 

3. یکپارچه بودن بدنه دستگاه و در نتیجه آببندي 100 درصد)مشکل اصلي دستگاههاي بتن آرمه(
4. وزن سبک )نسبت به پکیج های بتن آرمه( و در نتیجه سهولت در جابجایی و حمل و نقل بدون آسیب دیدگی  در فواصل حمل طوالنی)بدنه دستگاههاي بتن آرمه در مسیرهاي طوالني آسیب خواهد دید.(
5. قابلیت درآوردن دستگاه از محل نصب شده در آینده) و استفاده مجدد( در پروژه هاي موقت و اتصال مستقیم لوله خروجي فاضالب ساختمان به شبکه فاضالب)دستگاههاي بتني یکبار مصرف بوده و قابلیت 

حذف از مدار فاضالب را ندارند.(             
6. قابلیت نصب بصورت افقی در مقایسه با دستگاههاي بتني که ارتفاع باالیي دارند )که این مورد در 
مناطق با سطح آب زیرزمینی باال و عمق خاکبرداری محدود )زمین هاي سخت( عملیات اجرایي را 
سهل می سازد و عالوه بر این سبب کاهش حجم خاکبرداری شده و نیز سرعت نصب به شدت 

افزایش پیدا می کند.(                             
7. عدم نیاز به جرثقیل هنگام تخلیه و نصب براي مخازن تا 10 متر مکعب)مناسب مناطق صعب العبور 

و روستایي(
8. عدم نیاز به پمپاژ آب زیرزمیني در مناطق با سطح آب زیرزمیني باال)بعلت سرعت نصب و خاکریزي روي 

دستگاه(
9. عدم نیاز به فروشنده در هنگام نصب و در نتیجه حذف اجرت نصب

10. تولید تا حجم60 متر مکعب در یک پکیج )در مقایسه با تعدد دستگاههاي بتني با حجم مشابه( و در نتیجه 
کاهش نیروي انساني در زمان  نصب) زمان کمتر از 10 دقیقه(

11. جنس: پلي اتیلن گرید PE80(  80( – داراي مواد آنتي UV )قابل استفاده مقابل نور 
خورشید(

12. ضخامت بدنه: 15 سانتیمتر دو جداره )بدون نیاز به ساپورت قابل دفن داخل زمین  مي 
باشد(.

 16961 DIN  :13. استاندارد تولید

آدرس: تهران، خيابان خالد اسالمبولي)وزرا(،خيابان13، پالک13، طبقه3، واحد10 - تلفكس:88102951
Address: Floor 3, No.13, 13th St ,Khaled Slamboli(Vozara) St,Tehran,Iran - Telefax:(+9821)88102951

www.abnoosmechanic.com                       Email: abnoosmechanic@gmail.com

60cm قابل دفن، بدون نیاز به دیوارچینی در اطرافمنهول و در با قطر PVCفلنچ 5اینچ اتصال ورودی و خروجی ـ  400mm پایه لوله پلی اتیلن ـ قطر

پکیج تصفیه فاضالب پلی اتیلنپکیج تصفیه فاضالب، سپتیک تانک چربی گیر، مخزن سوخت، آب و مواد شیمیایی
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سپتیک تانک چربی گیر، منهول فاضالب، مخزن ذخیره

جنس 
پلی اتیلن 
گرید80  

وزن سبک 
مقاومت باال 

عمرمفید

مدل عمودیمدل افقی
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