
 

 

 

 

 

از شرکتهای تخصصی در زمینه مشاوره و اجرای سیستم های تصفیۀ آب و فاضالب کشور،  روشن نابشرکت 

با درک حساسیت موضوع کم آبی در کشور عزیزمان و به منظور تامین آب سالم جهت مصارف صنایع 

وری کارخانجات، کاهش خطرات زیست محیطی و در نهایت کمک به حفظ بهداشت و  افزایش بهره مختلف،

سالمت جامعه، مطالعات تخصصی خود را در زمینه اجرای روش های جدید تصفیه آب و فاضالب آغاز نموده 

و کادر علمی  و با بهره گیری از فن آوری نوین و پیشرفته و بکارگیری نیروی انسانی و تیم کارشناسی مجرب

دانشگاهی و دارا بودن پشتوانه اجرائی مناسب و سالها تجربه عملی متخصصان خود پروژه های تصفیه آب و 

مفتخر است که  روشن ناببه انجام می رساند. شرکت  EPC فاضالب را با جدیدترین متدهای دنیا به صورت

ر با مراکز معتبر تصفیه آب و فاضالب با اجرای موفقیت آمیز پروژه های متعدد و همچنین ارتباط مستم

دردنیا، به عنوان یکی از تخصصی ترین شرکت های مهندسی آب و فاضالب در کشور مطرح گردد. در همین 

راستا این شرکت موفق به اخذ گواهینامه تایید صالحیت بهره برداری از تصفیه خانه های فاضالب و تایید 

 .ی فاضالب از وزارت محترم نیرو شده استصالحیت بهره برداری و نگهداری شبکه ها

 شامل موارد ذیل است: روشن نابخدمات شرکت 

 ،ساخته  صورت بتنی، پکیج پیش انسانی به -خانه فاضالب بهداشتی خت و اجرای تصفیهسا طراحی

 اتیلنی و کامپوزیتی فلزی، پلی

 ،فلزی، ساخته پیش پکیج بتنی، صورت به صنعتی فاضالب خانه تصفیه اجرای و ساخت طراحی 

 یکامپوزیت و اتیلنی پلی

 ،استفاده از فرایندهای  با آب تصفیه های سیستم اجرای و ساخت طراحیO3,UV,NF,UF,RO 

 ،اه آالینده حذف و هوا تصفیه های سیستم اجرای و ساخت طراحی 

 

 معتبر سازندگان از فاضالب و آب های خانه تصفیه دقیق ابزار و الکترومکانیکال تجهیزات، تأمین 

 یاروپای

 های آب و فاضالب خانه ی تصفیهخروج پارامترهای آنالین پایش های سیستم تجهیزات تأمین 

 بفاضال و آب های خانه تصفیه الکترومکانیکال و تجهیزات ساخت 

 یکامپوزیت و اتیلنی پلی بتنی، صورت به آب مخازن و منهول تانک، ایمهوف تانک، سپتیک ساخت 



 

 

 -شهریار بعداز شهرک صنعتی زاگرس –جاده اندیشه  –آدرس :تهران 

983داخل مجتمع فنی تعمیرات ماشین های سنگین پالک   

43533598018-43521253190شماره تماس:    

 آب و فاضالب  های خانه تصفیه کمی و کیفی ارتقاء و مشکالت رفع سازی، بهینه مجدد، مهندسی

 موجود

 بآ توزیع های شبکه و آب انتقال خطوط فاضالب، آوری جمع های شبکه اجرای 

 بفاضال و آب های خانه تصفیه راهبری و برداری بهره اندازی، راه 

 (هوشمند) اتوماتیک تمام شیمیایی مواد تزریق های پکیج ساخت 

 بآ تصفیه های سیستم های ممبران 

 استنلس استیل و کامپوزیتی -های تصفیه آب میکروفیلترهای سیستم 

 یصنعت و خانگی آب تصفیه های سیستم جهت مختلف سایزهای با -کارتریج فیلترهای 

 ردیفیوز و بلوئر -فاضالب تصفیه های سیستم هوادهی تجهیزات 

 ژسانتریفیو و سیرکوله کفکش، لجنکش، های الکتروپمپ 

 های تهیه و تزریق ازن جهت ضدعفونی هوا و آب ستمسی 

 ماوراءبنفش اشعه با ضدعفونی های سیستم (UVجهت ضدعفونی آب )  وهوا 

 های دستگاه تجهیزات و قطعات (UVو ازن ) 

 و شن آنتراسیت، فعال، کربن -فاضالب و آب تصفیه های سیستم شیمیایی و مصرفی مواد 

 سسیلی

 مدیا ی کربنی، شنی و مولتیفیلترها 

 رکل با ضدعفونی های سیستم 

 

 

 

 

 


