
کاتولوگ معرفی شرکت

 تصفیھ آب ھای

 بازیافت فاضالب

بازیافت اسید

ایستگاه پمپ

واحد ضد عفونی

واحد ھای پیلوت و 
 تحقیق و توسعھ

تولیدات ویژه

فراتر از حد انتظار شما

تصفیھ فاضالب 



شرکت صنعتی و تکنولوژیکی اپا چوره با سھامی محدود فعالیت خود را در سال 

.آغاز کرد 2006

نگھداری و مراقبت از دستگاه ھا و پیشگام بودن در تولید کمترین   :ھدف ما

آلودگی ھا از طریق مصرف پایین و استفاده از دستگاه ھای پیشرفتھ زیست 

 ،محیطی در توسعھ پروژه ھا

نصب و یا کمک کردن برای نصی دستگاه ھا

استفاده از تکنولوژی ھای پیشرفتھ برای حفظ و مراقبت روزانھ از   :رویکرد ما

منابع آبی تمیز و آلوده نصب سیستم ھای بازیافت آبھای آلوده و فاضالب ھا، ارائھ 

راه حل ھا برای رفع مشکل، و فراھم کردن لوازم مورد نیاز برای نصب این 

سیستم ھا و ھمچنین ھمزمان با عملیاتی کردن این فرایند ھا توجھ ویژه و آموزش 

برای رعایت امور بھداشتی و امنیتی بھ کارکنان

شرکت اپا چوره  بھ منظور  تخصص یافتن در حوزه تصفیھ آب ھای آلوده و 

فاضالب ھا، و بازیافت شیمیایی فاضالب ھا،  فعالیت ھا و

با کارشناسان خبره و دانشگاه ھمکاری ھای خود را در حوزه تحقیق بطور مستمر  

عالوه بر آن، این شرکت  لوازم و دستگاھھای مورد نیاز  .ھمکاری  می کند

   .شرکت ھا را بھ نحو صحیح انتخاب کرده و بصورت مقرون بھ صرفھ تامین میکند

   

درباره اپا چوره



حوزه ھای فعالیت

عرضھ لوازم و دستگاه ھای درست، با کیفیت، و مقرون بھ صرفھ برای سیستم مورد نظر در زمینھ زیست محیطی 

 .نصب سیستم ھای تصفیھ درست، مقرون بھ صرفھ با مصرف انرژی کم برای شرکای تجاری کھ در زمینھ مسائل زیست محیطی مشکالتی دارند   

فراھم کردن لوازم شیمیایی مقرون بھ صرفھ، با کیفیت، و درست مورد نیاز در مرحلھ تصفیھ  و فراھم کردن قطعات یدکی  

نصب سیستم ھای تصفیھ مورد نیاز برای آماده کردن آب فرایند شده در حوزه صنعت 

 نصب سیستم ھای تصفیھ آب آشامیدنی و غیر آشامیدنی  خانگی و صنعتی بھ صورت کامل و آماده تحویل 

نصب سیستم ھای تصفیھ فاضالب ھای  خانگی و صنعتی بھ صورت کامل و آماده تحویل   

نصب سیستم ھای بازیافت فاضالب بھ صورت کامل و آماده تحویل  

بازیافت مواد شیمیایی استفتده شده در صنایع  

توسعھ و  .ایجاد و را ه اندازی پروژه ھای مورد نیاز برای کاھش زبالھ ھای صنعتی کھ از مرحلھ فرایند خارج می شوند  

تحقیق و بھ کار گیری ۀن بھ منظور بازیافت مواد شیمیایی و فاضالب ھا     

  توسعھ و تحقیق و بھ کار گیری ۀن بھ منظور بازیافت مواد شیمیایی و فاضالب ھا 



فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، از بین بردن آب لجن ھا
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سیستم ھای تصفیھ شیمیایی

حل کردن و یا دور کردن مواد جامد موجود در آب و 
فاضالب با استفاده از عکس العمل ھای شیمیایی، و  در 

صورت حل شدن این مواد، برگرداندن آالینده ھا بھ کمترین 
میزان و سطح

( DAF)  شناور بودن ھوای حل شده   
 انعقاد، خنثی سازی، تسریع

سیستم ھای تصفیھ فیزیکی

سیستم ھای جداسازی فیزیکی ذرات مواد جامد در آب

میلھ ھا، غربال، چربی گیر، جدا کننده ھای شن



سیستم ھای تصفیھ بیولوژیکی

واحد جذب آب لجن

استفاده میکروارگانیسم ھا از آالینده ھا بھ عنوان 
بستر حذف آنھا در فرایند تصفیھ بیولوژیکی

(MBR) ھوازی و ناھوازی، 

.برای جذب آب لجن ھایی کھ بھ صورت فیزیکی، شیمیایی، و بیولوژیکی تشکیل شده اند

 فیلتر پرس، بلت پرس، دکانتر، بستر خشک کننده لجن



سیستم ھای MBRنانوفیلتراسیون – تصفیھ فوق العاده اوسموسیس معکوس
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سیستم ھای تصفیھ فوق العاده

اوسموسیس معکوس

فیلتر کردن ذرات، باکتری ھا، و ویروس 

میکرون در آب 0.01ھای بزرگ تر از 

حذف تمامی یون موجود در آب با فرایند 
اوسموسیس معکوس

اوسموسیس معکوس آب چاه، اوسموسیس معکوس 
آب دریا، و اوسموسیس معکوس آب خالص



MBR سیستم ھای 

سیستم ھای نانوفیلتراسیون

یک تکنولوژی پیشرفتھ ای است کھ با ترکیب  
MBR کردن

فیلتراسیون غشایی تصفیھ بیولوژیکی ھوازی و 
.ناھوازی نتیجھ کار را بھبود می بخشد

  MBR خروجی و پمپی 

فیلتر کردن یون ھای حل شده در آب کھ 
.میکرون در آب ھستند 0.001بزرگ تر از 



فیلترھای شن

فیلتر کربن فعال

 .جھت حذف رسوبات، تیرگی آب، و ذرات موجود در آب استفاده می شود

جھت حذف طعم، بو، و رنگ با استفاده از رفع کلر اضافی در آب استفاده می شود. 

.جھت حذف رسوبات، تیرگی آب، و ذرات موجود در آب استفاده می شود

فیلتر حذف مواد آھن دار و منگنز موجود در آب
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شن، کربن فعال، فیلتر ھای مولتی مدیا، حذف مواد حاوی ترکیبات آھن و منگنز

فیلتر ھای مولتی مدیا

فیلتر حذف مواد آھن دار و منگنز



 رقیق کننده، حذف امالح، فیلتر ھای ھمبستر، و چربی گیر
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فیلترھای رقیق کنندهسی

سیستم ھای حذف امالح

فیلترھای ھمبستر

چربی گیر

حذف کلسیم و یون منگنز موجود در آب کھ باعث سنگینی 
.آب می شود

جھت حذف یون و کاتیون موجود در آب جھت فراھم 
.کرده آب فرایند شده استفاده می گردد

حذف یون و کاتیون موجود در آب

جھت حذف گازھایی مثل دی اکسید کربن و  گاز 
..ھیدروژن سولفوره استفاده می گردد



بازیافت فاضالب
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در دنیای امروزه نیاز بھ آب ھمیشھ رو بھ افزایش بوده و در عین 

 .حال ھم منابع آبی پاک نیز در حال کاستھ شدن است

آب ھای مورد استفاده در شست و شو نسبتا آالینده ھای کمتری 

.دارند و قبل از تصفیھ شدن ھم قابل استفاده مجدد می باشند

عالوه بر این، پساب ھای حاصل ازتصفیھ فاضالب ھا ھم با 

تکنولوژی ھای مناسب قابل بازیافت بوده و ھم اینکھ آسیب کمتری 

با توجھ بھ ویژگی ھای فاضالب و  .بھ محیط زیست وارد میکند

ھمچنین  با توجھ بھ کیفیت دلخواه شما ھر پروژه با طراحی خاص 

.انجام می شود



سیستم ھای بازیافت اسید

 برای الیھ کشی حمام کھ ازH2SO4, HCl, HNO3استفاده 

می شود، بھ دلیل غلظت باالی فلزات سنگین، بھ مرور زمان 

با استفاده از  .باعث غیر قابل استفاده شدن حمام می شود

سیستم بازیافت اسید، فلزات سنگین حذف شده و اسید مجددا 

با توجھ بھ میزان آالینده ھا و  .مورد استفاده قرار می گیرد

 .اسید فاضالب ھا، ھر پروژه با طراحی خاص انجام می شود



غشاء، فیلترھا، دریچھ ھای اتوماتیک

سیستم ھای تصفیھ با مواد غشایی 

غشاء، فیلترھا
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پوشش غشاء

فیلترھای دیسکی فیلترھای جداکننده فیلترھای مولتی کارتریج فیلترھای مکانیکی محفظھ ھا

UF مدل ھای  RO غشاء ھای
 NF غشاء ھای

فیلترھای کیسھ ای فیلترھای کارتریجی  پوشک ھای پرس فیلتر

Sıata
Clack
Fleck

Autotral
دریچھ دستی



سیستم ھای تصفیھ کوچک -دستگاه نازل – تصفیھ – مخزن ذخیره سازی

دستگاه نازل

تصفیھ، مخزن ذخیره و تولیدات ویژه

سیستم ھای تصفیھ کوچک

نازل ھای استوانھ ای شکل

FRP مخازن 

سیلوھای در باز

دربستھ ھای مخزن

سیستم ھای رقیق کننده

کابین ھای رقیق کننده آب

Peمخزن ھای عمودی 

PP مخزن ھای 

سیستم ھای 
اوسموسیس معکوس

تولید مخزن ورقھ ای

Peمخزن ھای دوزینگ 

ھای تصفیھ مخزن

تولید مخزن ضد زنگ

PE مخزن ھای افقی 

تولید شاسی

فیلترھای خانگی

گروه تولیدی دریچھ ھا

PE مخزن ھای در باز 

تواید محفظھ

شن و فیلترھای کربن فعال

نازل ھای نوع خاص نازل ھای ھشت پا نازل ھای جمع کننده داخل و قسمت خارجی نازل



واحد تصفیھ مکانیکی، میکسر، فیلترپرس، موتور و کاھش دھنده

واحد تصفیھ مکانیکی
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میکسرھا

فیلترپرس

 موتور و کاھش دھنده ھا

الک و غربال <
جدا کننده ھای شن <
جدا کننده ھای روغن  <
 زداینده ھا <
تسمھ نقالھ <
ظخیم کننده ھا <
غلظت کننده ھا <
پنستاکھا <

میکسرھای تند <
میکسرھای آرام <
میکسرھای ثابت <

 فشرده سازی دستی <
فشرده سازی اتوماتیک <

کاھش دھنده ھاموتور الکتریکی <
دنده کرم شکل، دنده حلزونی، دنده حلزونی با شفت موازی، دنده حلزونی با شفت بلند شده، واریاتور)



دستگاه تھویھ ھوا

دمنده سانتروفیوژی

دمنده

دیفیوزر دیسکی

فشرده کننده پیستونی

دمنده ریشھ ای

دیفیوزر بشقابی

فشرده کننده پیچی

دمنده توربو

دیفیوزر لولھ ای

کابین اکوستیک

اتصال دھنده ھای دیفیوزر

دیفیوزر

دستگاه بخور

فشرده کننده ھا

میکسر شناور



 پمپ ھا، بوسترھا، و ایستگاه پمپ

پمپ ھا

کانال ھا <
فاضالب ھا و آبھای آلوده <
خرد کننده <
پمپ آب چاه عمیق <

پمپ سانتروفیوژی افقی <
سانتروفیوژی عمودی پمپ <
سانتروفیوژی با فن وورتکس پمپ <
سانتروفیوژی با مکندگی خودکار پمپ <
سانتروفیوژیچند مرحلھ ای پمپ <

شناورھاتک پمپ

سانتروفیوژی پمپپمپ لوب

پمپ دیافراگم ھوا پمپ خال از ھوا خورطومی پمپ    

CTP ایستگاه ھای پمپ پکیج PE ایستگاه ھای پمپ پکیج 

پمپ استوانھ ای  پمپ دنده ای
ایستگاه ھای پمپ بوسترھا

بوسترھای خانگی

 بوسترھای صنعتی

بوسترھای آتش زا
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سیستم ھای ماوراء بنفش

 pH  وORP کنترل با 

واحدھای دوزینگ با فشار باال

دیافراگم مکانیکی

ژنراتورھای اوزونی

حلقوی شکل

 واحدھای آمادگی پلی الکترولیت

دیافراگم ھیرولیکی

ژنراتورھای  دی اکسید کلر

نوع تک پمپ

(الکترو مغناطیس)سلونوید 

واحدھای کلرزنی با گاز

دیافراگم ھوا

واحدھای کلرزنی با مایعات

پمپ دوزینگ غیر الکتریکی

پیستون

 کلر زنی، واحد دوزینگ، و تجھیزات

واحد دوزینگ

واحد کلر زنی

پمپ دوزینگ



کنترل اندازه گیری، نمونھ برداری و اتوماسیون
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دستگاه ھای اندازه گیری

 فلومتر

دستگاه ھای نمونھ گیریاتوماسیون الکتریکی

پی اچ متر <
ردوکس متر <
رسانا سنج دستگاه  <
دستگاه سنجش آلودگی <
دستگاه سنجش اکسیژن <
فشار سنج <
دما سنج <
مکینیکی، ما فوق )دستگاه سنجش سطح آب  <
(صوت، و رادار

نوع کفی

نوع دستی

نوع دیواری

نوع پانلی

قابل حمل
کمپوزیت

فلومتر الکترو مغناطیسی <
(نوع لولھ ای، کانال باز )فلومتر ما فوق صوت  <
 فلومتر حرارتی <
فلومتر با فشار متفاوت <
 فلومتر پدالی <
دستگاه اندازه گیری جریان آب <
کنتور <

>WWTP پانل صنعتی 
پانل اوسموسیس معکوس <
پانل حذف امالح آب <
پانل رقیق کننده <
پانل پمپ <
پانل سیستم دوزینگ <
پانل پنوماتیک <
نمودار تقلیدی <
لوازم برقی برای نصب <
کابل الکتریکی <
لوازم پنوماتیک <<



مواد پر کننده، مواد شیمیایی، تجھیزات نصب

(آنیونی، کاتیونی، ھمبستر ادغام شده)زرین  <
(کوارتز، سیلسیکا)شن فیلتر  <
زئولیت <
نار سنگ <
دولومیت <
(گرانولی، گلولھ ای، پودری )کربن فعال  <
حلقھ راشینگ <
بیو میدیا <

مواد پر کننده

مواد شیمیایی

(ضد رسوب، نظافت غشاء)  مواد شیمیایی اوسموسیس معکوس <
(آنیونی، کانیونی، غیر یونی)پلی الکترولیت ھا  <
کشت میکروب ھا <
مواد شیمیایی رایج <
 (NaOH, HCl, H2SO4, FeCl, FeSO4, BaCL3, PAC, Al2SO4 
 ( Rafined, Rock) >>  کننده نرم نمک

دریچھ ھا

��وی ��  <

��وا�� ای ��  <

> ����  �

�د����ام  <

د��  <�
�  ��ک �� <�

��ک ��������  <

دریچھ کنترل و صافی

��� ���ل د��� <� � در

��� ���ل د��� <� � در

� ��� ���ل ��ی <� � در

��� ���ل ����ن <� � در

> U-PVC
> PPRC
>HDPE>

����ا��ه <��

(آ�� ����)���ه  <

لولھ ھا و اتصاالت



ھعسوت و قیقحت
پروژه

تولید و مونتاژ

سرویس فنی
ورف

ل ش او مز

ورف
اول ش ز م

صنعت فلزات <
(سطح فلزات)
صنعت آلومنیوم <
( آندایزینگ آلومنیوم)
صنعت نساجی <
صنعت کاغذ<
صنعت چرم <
صنایع غذایی <
صنایع دارویی <
نیروگاه <
محفظھ ھا <
تعاونی ھا <
مجتمع ھای مسکونی <
شھرداری ھا<
کارواش ھا و پمپ بنزین <

آب فرایند صنایع ھا، فراھم کردن آب سرد کننده ھا  <
فراھم کردن آب نوشیدنی و آب شست و شو <
شو از آب دریا و شست آب و نوشیدنی آب کردن فراھم <
نصب سیستم تصفیھ فاضالب <
بازیافت فاضالب <
بازیافت مواد شیمیایی <

حوزه ھای کاربردی

 بخش ھای خدمات رسانی   


