
 
 

 
 راهکارهای حرفه ای 

 تصفیه آب و پساب

 88018188-88018188تلفن: 

  88011118نمابر: 

info@spinas-co.com 

 تهران، خ ولیعصر، 

 08، واحد 0کوچه پردیس ،پالک

 0100181181کد پستی: 

 

 

  

 رسشنامهپ         :  عنوان

 شغالگیر روتاری درامآ         :موضوع
 

 

  

  

  

 

 

 نام پروژه: .0

 کارفرما:  .2

 :پیمانکار .1

 بهره بردار: .8

  ( جهت خرید پروژه2                             ⃝( جهت شرکت در مناقصه  0                  :هدف از استعالم

 :تصفیه خانهات جریان فاضالب ورودی به حتوضی .1

 منبع فاضالب/ صنعت/ فرآیند                     ......................................... 

 ( میانگین جریان روزانهQd........................................                       )
  

   
 

 ماکزیمم مقدار جریان ساعتی (Qh,max  )       ....................................... 
  

 
 

  پیک جریان مدت زمان                           .......................................      

 نوع ذرات قابل جداسازی: 

     ⃝پشم     ⃝شن و ماسه     ⃝درجه 81گریس با دمای کمتر از      ⃝الیاف، فیبر، مو     ⃝قطعات خرد پالستیکی

 ⃝سایر

در صورت انتخاب گزینه سایر، نام ذرات جامد ذکر شود: 

................................................................................................................. 

 ⃝ناپیوسته                 ⃝پیوسته           نحوه ورود فاضالب به آشغالگیر: .1

 

   وجود دارد؟ شغالگیرآقبل از  تصفیه مکانیکی/ فیزیکی/ شیمیاییآیا پیش  .1

 

 مشخصات جریان ورودی: .8

 ...............................                         دما˚C 

 pH                        ............................... 

 TSS                       ...............................
  

 
 

 ....................   چربی/ روغن/ گریس............ 
  

 
 

 ..............................                       حالل 
  

 
 

 هدایت الکتریکی         ..............................
  

  
 

 

 ؟استفاده از آشغالگیر هدف .8

............................................................................................................................. 

 

 فرآیند  رایپیش تصفیه بMBBR                                                       ⃝رخی                      ⃝بله 

 فرآیند  یارپیش تصفیه بMBR                                                          ⃝خیر                      ⃝بله 

 ⃝خیر                      ⃝بله       پیش تصفیه برای فرآیند های بی هوازی با رشد چسبیده فاضالب 
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 رسشنامهپ         :  عنوان

 شغالگیر روتاری درامآ         :موضوع
 

 

  

  

  

 

 

                    ⃝خیر                      ⃝بله                                                              حذف کلوییدها 

 ⃝خیر                      ⃝بله                                                     های سطحیمین آب شرب از آبأت 

......توضیحات:.....................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 ؟آشغالگیر چقدر استاز جهت نصب دستگاه محدوده مورد نی .01

........................................................................................................................................ 

 تجهیزات سفارشی مورد نیاز: .00

 شرح قطعه سفارش

 SS316L/SS304 جنس درام 

 Galvanize/SS316/SS304 جنس بدنه 

 ISO/ANSIها  استاندارد فلنج 

 اسکرو پمپ انتقال آشغال 

 کننده آشغال جدا 

 فلنج معادل اتصاالت دستگاه 

 سطح سنج 
 پمپ شستشو 
 تابلوبرق 
تابلوبرق کنترل از راه دور و تابلو برق هوشمند به  

 PLC & HMIهمراه 

 سیستم شستشو سفارش
 سیستم هوشمند شستشو 

 مشخصات درام سفارش
 داردرام با ورق سوراخ 
 شکل Vهای درام با مفتول 

 

 


