
 

 

 

 

 شرح فعالیتها

 

 مجموعه آبی 

ضرکت پارس آب کاسپیي ّوراُ تا داًص رٍز ضوي تْرُ گیری از کادر فٌی هجرب 

هتخصص ٍ هذرًتریي تجْیسات در ضویٌِ هطاٍرُ ، طراحی ، ًظارت ٍ اجرای پرٍشّای 

تصفیِ آب فاضالب هطغَل تِ فؼالیت تَدُ ٍ  هختلف ، تاسیسات استخر ، هجوَػِ آتی ،

 اجرا رساًیذُ استتِ اری از پرٍشُ ّا را تا هَفقیت تاکٌَى تسی

 

 هطاٍرُ ، طراحی ، ًظارت ٍ اجرای استخر ، سًَا ،جکَزی ، سًَا 

 طراحی اًَاع فیلتر ّای ضٌی ، کرتي اکتیَ ٍ دیاتویت 

 طراحی اًَاع سختی گیرّای اًیًَی ٍ کاتیًَی 

 طراحی سیکلَى ّا 

 طراحی هثذل ّای حرارتی ٍ کَئلی 

 

 فاضالب تصفیِ آب ٍ 

 اًذازی  تهیه ، ساخت ، نصب و راه  : شرح فعالیتها
 

 طراحی ٍ تْیٌِ سازی تصفیِ خاًِ ّای آب صٌؼتی ٍ ضْری -1

 طراحی ٍ تْیٌِ سازی تصفیِ خاًِ ّای فاضالب صٌؼتی ٍ ضْری   -2

طراحی ، ترسی ٍ تْیٌِ سازی هطکالت سیستن ّای تصفیِ آب هرتَط تِ آب ٍ  -3

 تخار در دیگْای تخار

 ایٌذّای تَلیذی در جْت تار کاّص آلَدگی پسابترسی فر -4

تؼییي کویت ٍ کیفیت فاضالتْای صٌؼتی ٍ هطالؼات پایلَت جْت اًتخاب  -5

 تْتریي رٍش

 سیستن ّای تصفیِ آب ضْری ٍ صٌؼتی  -6

 پکیج ّای تسریق هَاد ضیویایی  -7

 اًَاع سیستوْای تِ ًطیٌی ًظیر تِ ًطیٌی سادُ هیکاًیکی تا لجي رٍب -8

 کٌٌذُ  اًَاع ضذ ػفًَی -9



 

 

 

 

 فیلتر ّای ضٌی تحت فطار -11

 اًَاع سیستن ّای سختی گیر تِ رٍش تثادل یًَی  -11

 اًَاع دستگاُ ّای ضي گیر -12

 سیستن ّای تْیِ آب هقطر تِ رٍضْای تثادل یًَی -13

 سیستن ّای تصفیِ ٍارداتفرٍش ٍ ًصة دستگاّا ٍ  ، ساخت،تْیِ  -14

 ٌؼتیسیستن ّای تصفیِ فاضالب ضْری ٍ ص -15

 اًَاع اضغال گیرّای دستی ٍ هیکاًیکی -16

 اًَاع دستگاُ اضغال خرد کي -17

 اًَاع سیستن ّای ضي گیر ٍ چرتی گیر -18

 اًَاع سیستن ّای تِ ًطیٌی دٍار ٍ هستطیلی -19

 اًَاع سیستن َّا دّی ػوقی سطحی ثاتت ٍ ضٌاٍر  -21

 اًَاع پوپ ّای اًتقال لجي -21

 ز در تصفیِ خاًِ ّای فاضالب اًَاع هَرد ًیا -22     

 سیستن ّای تصفیِ فاضالب تِ صَرت پکیج -23

 

 های انجام شدهه پروژ
 تخت خَاتی قائن رضت 121خاًِ فاضالب تیوارستاى طراحی ٍ اجرای تصفیِ  -1

 طراحی ٍ اجرای تصفیِ خاًِ فاضالب تیوارستاى فاراتی تْراى -2

 ثٌیات آتراطراحی ٍ اجرای تصفیِ خاًِ آب کار خاًِ ل -3

 MDFطراحی ٍ اجرای تصفیِ خاًِ فاضالب کارخاًِ تَلیذ  -4

 طراحی ٍ اجرای سیستن تصفیِ آب تیوارستاى قائن  -5

 طراحی ٍ اجرای تصفیِ خاًِ فاضالب ٍ تصفیِ آب ضرکت آریي فَالد -6

 ساخت فیلتر ّای ضٌی ٍ کرتي اکتیَ -7

 تْیٌِ سازی تصفیِ خاًِ فاضالب صٌؼتی گیالى -8

 اجرای سیستن تصفیِ آب هجوَػِ ضْیذ داًاطراحی ٍ  -9

 طراحی ٍ ساخت تصفیِ خاًِ فاضالب تیوارستاى ٍلیؼصر -11

 طراحی ٍ اجرای تصفیِ خاًِ فاضالب هجتوغ هسکًَی اًرشی اتوی هالیر -11
 

 



 

 

 

 

 

 
 

طراحی ٍ ًظارت هجوَػِ آتی ضْیذ تْرام گل آٍر سازهاى جْاد کطاٍرزی  -12

 گیالى

 اجرای تاسیسات هجوَهِ آتی ضْیذ داًا طراحی ٍ -13

 طراحی ٍ اجرای هجوَػِ استخر ّتل هؼیي فَهي -14

 طراحی ٍ اجرای استخر طٌیي تالص-15

 طراحی ٍ اجرای استخر هجوَػِ افطاریاى ضفت-16

 طراحی ٍ اجرای تجْیسات فیلتر اسیَى حَضچِ ّای غَاصی تٌذر اًسلی-17

 هسکًَی هالیر طراحی ٍ اجرای هجوَػِ رفاّی هجتوغ-18

 طراحی ٍ ًظارت ٍ اجرای هجوَػِ ٍرزضی ضایاى -19

 ّوکاری در اجرای تاسیسات هجوَػِ آتی فرٌّگیاى رضت -21

 طراحی هجوَػِ آتی ضْرداری خوام-21

 اصفْاى یرطراحی استخر ضٌای ّتل صف -23

 اجرای استخر ّتل استقالل تْراى -24

 طراحی هجوَػِ استخر ٍ سالي ٍرزضی ضیخی -25

 طراحی ٍ اجرای ضٌای ساختواى ضثاى تْراى -26
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 اجرای استخر تاًک هلت پاسذاراى تْراى -39
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