Made in Germany
شرکت بهره ورسازان صاحب ایده خزر
( با مسئولیت محدود)
شماره ثبت7026 :

اولین کلینیک تخصصی بازیافت آب
WWW.BASSAK.IR
در طی سالیان گذشته کمپانی  GRAFآلمان به عنوان رهبر صنعت تصفیه فاضالب و متخصص در
زمینه بازیافت و بازگردانی آب مصرفی پروژه ها فعالیت حرفه ای خود را آغاز نموده است و تاکنون
توانسته توسط پکیج های  SBRخود را با کمترین هزینه جانبی و بهره برداری و بدون محدودیت
حجمی به بیش از  300،000مشتری در حداقل  60کشور جهان ارائه نماید.
این پکیج ها که در دو مدل با مخازن دفنی پلی پروپیلن در احجام پایین و مخازن بتنی در احجام باال
فاضالب بهداشتی را تصفیه می نماید قادر به اخذ کلیه استاندارد های محیط زیست جهت مصرف
مجدد تصفیه می باشد.
کارخانه ساران ( 9000لیتر )

پاالیشگاه تبریز ( 4000لیتر )

شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود
( 22500لیتر )

ساختمان بانک مرکزی تبریز ( 12000لیتر )

چاپخانه رسام نگار جاوید ( 12000لیتر )

 - 1عدم اشغال فضا و دید بصری نامناسب بدلیل ماهیت دفنی مخازن آن و تحمل بار ترافیکی و
عدم نیاز به استفاده از پمپ فاضالب.
 - 2به دلیل حذف پمپ و بهره گیری از تکنیک  Air liftجهت جابجایی فاضالب سیست کاهش شدید
مصرف برق ،سر و صدا و هزینه های تعمیر و نگهداری را به دنبال خواهد داشت.
 - 3عدم انتشار بوی نامطبوع در محوطه بدلیل راندمان باالی پکیج و هوابند بودن مخازن.
 - 4قابلیت اجرا در تمامی اقلی ها بدلیل آب بند بودن مخازن و خنثی ساختن نیروی  Upliftتوسط
طراحی خاص مخزن (باال بودن سطح آب زیرزمینی).
 - 5عدم نیاز به اپراتور به دلیل بهره گیری از بورد هوشمند با قابلیت پایش . Online
 - 6کیفیت باالی پساب خروجی و تأمین تمامی استاندارد های سازمان محیط زیست.
 - 7قابلیت استفاده مست ی جهت آبیاری فضای سبز و...
 - 8تشخیص هوشمند ک باری و شوک ورودی و مدیریت آن.
 - 9مدوالر بودن و قابلیت خارج کردن یک یا چند پکیج از مدار.
 - 10دارا بودن استاندارد ساخت پکیج . EN12566
Charging
فاضالب بهه صهورث ل لهی
وارد حوضههههوه اول مههههی
شهههود و پهههپ از سهههپری
شههدن زمههان تههه نشههینی
اولیه با تکنیک  Ai r l i ftبهه
حوضوه لانویه انت ال می
یابد.

Clear Water
Extraction

Aeration
فاضهههههههالب موجهههههههود در
حوضوه لانویه ،ههوادهی
مهههههههههههههی گهههههههههههههردد و
میکروارگانیسههههه ههههههای
هههههوازی فعههههال شههههده و
فرآیند تصفیه بیولوژیکی
آغاز می شود.

پساب حاصهله پهپ از تهه
نشینی لجن در کف مخزن،
که عهاری از مهواد آالینهده
بوده و تا حد قابل قبهولی
صاف و بدون بو می باشد
بصهورث ل لههی بههه بیههرون
منت ل می گردد.

Rest phase
عملیاث زالل سهازی د ر
حوضوه لانویه صهورث
می پهذیرد بهه گونهه ای
کههههه پههههپ از اتمههههام
عملیههاث هههوادهی طههی
مهههدث زمهههان مشهههخص
لجههن حاصههل شهههده از
فرآینهههد ههههوازی ،تهههه
نشین می گردد .

مازندران ،آمل ،بلوار شهید بهشتی ،ضلع غربی میدان شش بهمن
تلفکپ)+ 98( 1144252752 :

@bassak_ir

info@bassak.ir

www.bassak.ir

