
 

 اشد. معموالاشته بدت زيست محيطي پساب خروجي از واحدهاي توليدي و صنعتي بايد استانداردهاي زيست محيطي را الوزه به دليل مشكامر

بكه و اذب، شپساب خروجي از واحدهاي صنعتي خصوصاً آشپزخانه ها حاوي ذرات روغن و چربي مي باشد كه در صورت تخليه به چاه ج

چربي و روغن  ه محيط، اينخليه بي از قبيل گرفتگي و ... را در لوله ها ايجاد خواهد كرد. بدين منظور بايد قبل از تتالب مشكالتصفيه خانه فاض

 را حذف كرد.

نسل )سل جديد ن، با تكيه بر دانش فني مهندسين و پرسنل اجرايي خود موفق به ساخت و توليد چربي گيرهاي زالل آب سپاهانشركت  

 وحذف روغن  ي در عملياالو الياف مقاوم در برابر خوردگي، نموده است. اين چربي گيرها داراي راندمان بسيار باز پليمرهاي خاص  (سوم

ده و اي تعبيه شهدرصد مي باشد. مكانيزم عملكرد به گونه اي است كه پساب ورودي به سيستم پس از گذشت از قسمت  90چربي تا حدود 

ح هدايت مي سط اليفته و مدياي تعبيه شده در اين پكيج روغن و چربي موجود را جذب و به باگذشت زمان ماند در قسمت خروجي قرار گر

  .كنند. سپس آب تصفيه شده كه عاري از هر گونه روغن و چربي است از سيستم خارج مي شود

 ب ضالجلوگيري از ورود چربي و آشغال به لوله هاي انتقال فا .1

 ز پر شدن سريع چاه هاي جاذب به دليل عدم ورود ذرات معلق جلوگيري ا .2

 بردن راندمان تصفيه خانه  االپايين آوردن آلودگي و ب  .3

 استفاده بعنوان ايستگاه پمپاژ  .4

 

 

 



 

 سيون كامل و بدون بو الايزو .1

 ي جداره و امكان مدفون كردن دستگاه الاستحكام بسيار با  .2

 حمل و نصب آسان   .3

 قابليت ساخت در ابعاد دلخواه   .4

 قابليت جابجايي محل استقرار   .5

  UV دارا بودن پوشش ضد اشعه ماورا بنفش دستگاه .6

 در مقابل خوردگي و مواد شيميايي  المقاومت بسياربا  .7

 ني العمر طو  .8

 داراي دو دريچه جهت بازديد دوره اي   .9

 عدم نياز به عايقكاري و تعمير   .10

 ب بدليل استفاده از مديا و اندازه دقيق مقاطع الترين عملكرد جداسازي ذرات چربي از فاضالبا  .11

 برخورداري از ونت هوا جهت دفع بوي ناشي از ليز شدن چربي   .12

 داراي سبد آشغالگير قابل تعويض  .13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

خصات اصلي پلي ازمش .مناسب مخازن نگهداري مواد شيميايي وصنعتي استساخته شده كه  NPGاز ژلكت ايزوفتاليک نئوپنتيل 213پلي ژل 

ز مواد اخلوطي مي مدت وعدم اثرات شيميايي ومقاوم دربرابر خراشيدگي و محتوا ژلكت مورد استفاده اين شركت النژل، درخشندگي طو

  .ده وآسيب پذير نخواهد بودمقاوم بو UVارتجاعي وانعطاف پذير مي باشد كه در برابر شكنندگي واشعه ماوراءبنفش

 

 POLYESTER 188 NEOXIL  رزين پلي استر غير اشباع .1

  Binder with powder الياف فايبرگالس  .2

  POLIGEL 213 ژلكت .3

  RAL COLORS مواد رنگي .4

في دارد. از طرنوجود  در بسياري از آشپزخانه ها و فست فودها با توجه به محدوديت فضاي موجود امكان تعبيه چربي گيرهاي با حجم بزرگ

ي الان نسبتا باراندم س باالاز جنس فايبرگ زالل آب سپاهانميزان پساب توليدي در اين واحدها نيز كم مي باشد. چربي گيرهاي زيرسينكي 

پرتابل  پايين، و روغن مناسب جهت فضاهاي كوچک مي باشد. از مزيت هاي چربي گيرهاي زيرسينكي مي توان به فضاي اشغاليحذف چربي 

يرسينكي به ابعاد طول س زالچربي گير فايبرگ .ي سيستم اشاره كردالبودن مخزن، هزينه پايين اجراي مخزن چربي گير و همچنين راندمان با

لوله ورودي  ريچه بازديد،باشد و همچنين داراي سبد آشغالگير، ديواره جدا كننده داخل مخزن ، مدياي متراكم، دمي 45و ارتفاع 40و عرض 60

 .ب و ونت مي باشدالو خروجي فاض

 

 

 

 

 

 



 

  .رددگاندازي مي  ارش راهبا توجه به نوع سفس اين شركت در سايز ها واندازه هاي مختلف الس دستگاه چربي گير فايبرگالچربي گير فايبر گ 

ست فودها و فري ها، ب آشپزخانه رستوران ها، غذاخوالاز پساب خروجي از فاض (چربي نامحلول)اين دستگاه به منظور حذف روغن نامحلول 

  .كترينگ ها مورد استفاده قرار مي گيرد

 اشند. ي مي بل داراي يک ورودي و يک خروجي به سايز دلخواه مشترس توليدي اين شركت در حالت معموالدستگاه چربي گير فايبر گ

د ان وجود دارين امكب چربي گيري شده، االدرصورت تاكيد كارفرما بر تغيير تعداد ورودي وخروجي وحتي قرار دادن سكوي پمپ تخليه فاض

 .كه تمامي موارد طبق نقشه دلخواه مشتري توليد و اجرا گردد

 له خروجي ازاز لو ترالس مهم است دانستن اين مطلب است كه سطح لوله ورودي به دستگاه باالدستگاه چربي گير فايبر گآنچه درنصب يک 

  .دستگاه باشد

ش ر مورد سفارربي گيچبعد از آماده نمودن چاله چربي گير كه ضرورتاً مي بايست داراي محفظه بسته با ابعادي معادل طول وعرض دستگاه 

 .ي متر از هر طرف ديوار چيني كرد، نسبت به جانمائي آن اقدام مي نمائيمسانت30وه البع

ماده آه چربي گير دستگا ترين نقطه ساختمانالبا توضيحات فوق و دقت در نصب فلنج هاي ورودي وخروجي و اتصال لوله انتقال ونت هوا به با

 .بهره برداري خواهد بود

 


