
معرفی پکیج تصفیه آب خاکستری

GW-PPE
شرکت مهندسی پاک پساب اقلیم



معرفی شرکت

شرکت پاک پساب اقلیم، مجموعه ای فنی مهندسی است که با تکیه بر

توان علمی و فنی متخصصان خود و تجارب ارزشمند گذشته، نگاهی
نوین به حوزه تصفیه پساب با تاکید بر بازیافت ارزان قیمت آب

خاکستری و ایجاد فرصت های مصرف بهینه آن دارد.



معرفی محصول

شرکت مهندسی پاک پساب اقلیم، پکیج منحصر به فرد GW-PPE تصفیه

آب خاکستری خود را که برای نخستین بار با تلفیق موثرترین فرایندهای

تصفیه پساب طراحی و تولید نموده است، با باالترین راندمان در حذف

آالینده های موجود در آب خاکستری به بازار عرضه کرده است.



WITH
THE HIGHEST
EFFICIENCY
GW-PPE 
GREYWATER TREATMENT PACKEGES 



پکیج های تصفیه آب خاکستری  GW-PPE شرکت مهندسی پاک پساب اقلیم،

متناسب با احجام پساب، کیفیت فاضالب ورودی و استانداردهای خروجی مورد

نیاز طراحی می شوند. فرایندهای به کار گرفته شده در طراحی این سیستم ها

غالبا تلفیقی از روش های تصفیه فاضالب با فرایندهای لجن فعال و روش های

فیزیکی میباشند. طراحی تلفیقی، موجب به حداکثر رساندن راندمان تصفیه و

بهره مندی از نقاط قوت هر یک از فرایند های شناخته شده است.



این سیستم از سه بخش اصلی تصفیه با برنامه ریزی زمانی و یک فاز

گندزدایی نهایی به همراه عبور از سه عدد فیلتراسیون قوی در انتهای پروسه

تصفیه تشکیل شده است. این پروسه بیشترین نقش را در کاهش 99

درصدی میزان دترجنت موجود در فاضالب بر عهده دارد.

پساب خروجی از این سه مرحله، دارای کمترین آالینده بوده اما تیم مهندسی

این شرکت با طراحی فاز گندزدایی امکان وجود آلودگی های میکروبی را در

پساب خروجی به صفر رسانده است.



THE
ADVANTAGES

راندمان باال در حذف دترجنت و ال.ای.اس ها

سیستم کامال اتوماتیک با کمترین نیاز به اپراتوری

طراحی سیستم برگشت لجن به فاز بیهوازی جهت انجام
فرایند نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون

عدم ایجاد بوی نامطبوع در فالش تانک ها

هزینه پایین نگهداری

قابلیت اجرا برای احجام کم

قابلیت دفن

گارانتی یکساله
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