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واحد ساری و دفتر مرکزی 
   شهرک صنعتی شماره یک ساری                                          تلفن: 2- 01133681211                                          فکس: 01133681307

واحد شیراز
شهرک صنعتی بزرگ شیراز                                                        تلفن:  6- 07137742855                                 فکس: 07137744316

واحد اصفهان
03191013005 شهرک صنعتی بزرگ اصفهان، فاز 2                                                                                                                                تلفن: 

دفتر تهران
0 2 1 2 6 2 0 1 7 5 زعفرانیه، خیابان ماکویی پور جنوبی، کوچه تیموریان، پالک 25                                                                   تلفن: 1

 سپتیک تانک ها بصورت یکپارچه و به روش قالبگیری دورانی تولید شده و در مقابل

 تنش های فشاری ناشی از فشار خاک مقاومند و تحت هیچ شرایطی مواد فاضالبی

 از آنها به بیرون نشت نمی کند. از آنجاییکه در مخازن سپتیک واکنش های شیمیایی

استفاده گزینه  بهترین  لذا  می پذیرد  صورت  بازی  و  اسیدی  مواد  مجاورت  در   زیادی 

مواد مقابل  در  بی تاثیر  و  بادوام  سبک،  بسیار  که  است  پلی اتیلنی  سپتیک های   از 

شیمیایی  هستند و به سرعت در محل نصب و مورد بهره برداری قرار می گیرند

روش تولید سپتیک تانک

.



 سپتیک یک فرآیند جهت جداسازی و تصفیه ی فاضالب است و سپتیک تانک مخزنی

 است که در آن فاضالب از طریق فرآیندهای ته نشینی، شناورسازی و بیولوژیکی تصفیه

 می شود. در این نوع مخازن سه محفظه جداگانه وجود دارد. مواد سنگین در پایین

 محفظه اول ته نشین و در محفظه دوم چربی ها در باال شناور می شوند. لجن انباشته

 شده در کف سپتیک تانک، به کمک باکتری های بی هوازی بخشی از مواد آالینده را

.تجزیه کرده و فاضالب را تصفیه می نماید

اجسام چربی،  و  روغن  ته نشینی،  قابل  معلق  مواد  از  عمده ای  بخش  تانک   سپتیک 

 شناور و آشغال های موجود در فاضالب را با راندمانی در حدود 60-80  درصد حذف

می کند

 به دنبال حذف این آالینده ها، دیگر پارامترهای آالینده  نظیر                                                                       نیز 

کاهش می یابند

TSS     COD ، BODو

 راندمان تصفیه سپتیک تانک:سپتیک تانک چیست؟

.

.

مقاومت بسیار باال در برابر خوردگی ناشی از شرایط اسیدی 

 آب بندی کامل سپتیک تانک و عدم انتشار آلودگی 

 جداره بسیار مقاوم در برابر فشارهای وارده 

سرعت باال در ساخت، نصب و راه اندازی 

مخزن دفنی

امکان جابه جایی سپتیک تانک حتی چند سال پس از نصب 

 سهولت بهره برداری و تخلیه لجن از سپتیک تانک به سبب 

دارا بودن دریچه های تخلیه و بازدید
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مهم ترین مزایای سپتیک تانک های پلی اتیلنی عبارتست از:


