م
ع
ا
م
ران ساز ن هاب
طراحی ،تامین تجهیزات ،ساخت ،نصب ،راه اندازی
و پشتیبانی فنی درحوزه صنعت آب و فاضالب

عمران سا زان مهاب
معرفی شرکت
شرکت عمران سازان مهاب با تجربه ای در حدود دو دهه در زمینهی طراحی ،ساخت ،نصب و راه اندازی و تأمین
تجهیزات و قطعات مورد نیاز سیستمهای تصفیه آب و فاضالب فعالیت میکند.
همچنین این شرکت نمایندگی انحصاری شرکتهای معتبر تامین کننده تجهیزات در زمینه تصفیه آب و فاضالب
را دارا است.

برخی از فعالیتهای شرکت
 سیستمهای آب شیرین صنعتی ودریایی
 تصفیه پساب و استفاده مجدد از آن
 گندزدایی با سیستمهای UV
 گندزدایی با سیستم گاز ازن
 سختی گیر رزینی
 سیستم های تصفیه فاضالب صنعتی و انسانی
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عمران سا زان مهاب
توانمندی های شرکت
شرکت عمران سازان مهاب همواره در تالش است تا با ارائه بهترین خدمات و در کوتاهترین زمان ،بتواند رضایت
مشتریان را جلب نماید .بنابراین در طی دو دهه فعالیت و بهره گیری از تجربیات کسب شده ،شرایطی فراهم شده
است که هدف نهایی این شرکت که همان رضایت مشتری می باشد ،قابل دستیابی گردد .برخی از این امتیازات به
شرح زیر است:
 تیم فنی متخصص و مجرب
 کارگاه ساخت مجهز
 انبار قطعات و تجهیزات
 نمایندگی شرکت های معتبر خارجی
 اخذ گواهینامه ها ،صالحیت پیمانکاری و رضایتمندی مشتریان
 تهیه کلیه اسناد فنی و مهندسی مطابق با استانداردها
 اخذ تاییدیه طراحی از شرکتهای اصلی سازنده ()Hydranautics ،Toray ،DOW
 رعایت استانداردهای بین المللی صنایع نفت و نیروگاهی در ساخت تجهیزات
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عمران سا زان مهاب
کارگاه ساخت صنعتی
کارگاه ساخت دستگاههای صنعتی شرکت عمران سازان مهاب با متراژ  2200مترمربع واقع در شهرک صنعتی
گلگون (ابتدای جاده شهریار) ،یکی از مجهزترین کارگاههای ساخت انواع دستگاههای آب شیرین کن و تصفیه
فاضالب بوده و این کارگاه با دارای بودن انواع ماشین آالت ساخت و تراش ،تجهیزات جوشکاری ،جرثقیل ،لیفتراک
و دیگر ابزار آالت ،قادر است در کوتاهترین زمان و باالترین کیفیت دستگاههای تصفیه آب و فاضالب را به متقاضیان
تحویل دهد.

کارگاه ساخت صنعتی شرکت عمران سازان مهاب
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عمران سا زان مهاب
انبار قطعات و تجهیزات
انبار قطعات و تجهیزات شرکت عمران سازان مهاب واقع در شهرک صنعتی گلگون (ابتدای جاده شهریار) یکی از
پشتوانههای این شرکت در راستای انجام هرچه بهتر و سریعتر پروژههای دردست اجرا و خدمات پس از فروش می
باشد .برخی از قطعات موجود در انبار شرکت به شرح زیر می باشد.
 انواع ممبرین ( UF ،NF ،ROدریایی ،لب شور)
 انواع  Housing ، Pressure Vesselsو FRP
 پمپهای فشارقوی و تزریق
 انواع مواد شیمیایی ،رزین و کربن فعال
 تجهیزات برق و ابزار دقیق
 انواع فیلترهای صنعتی
 سیستم های ازن ژنراتور
 انواع سیستمهای UV

انبار قطعات و تجهیزات شرکت عمران سازان مهاب
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عمران سا زان مهاب
نمایندگی ها انحصاری و توزیع محصوالت
شرکت عمران سازان مهاب در طی فعالیت خود توانسته با شرکت های معتبر طراح و تامین کننده قطعات بین
المللی در ارتباط بوده و توانسته است عالوه بر خرید بی واسطه محصوالت از این شرکتها ،نمایندگی انحصاری
برخی از آنها را در ایران اخذ نموده تا بواسطه آن صنعت آب و فاضالب به تکنولوژیهای روز دنیا دسترسی داشته
باشد و حتی در برخی از موارد اقدام به بومی سازی تکنولوژی از این شرکت ها کرده است .نام برخی از این شرکت
ها به شرح زیر است.
شرکت

کشور

محصول

ردیف
1

watersafe

کانادا

 ، Housingفیلترهای صنعتی و ابزار دقیق

2

wyckomar

کانادا

سیستم هایUV

3

OZOMAX

کانادا

ازن ژنراتور

4

ROPV

چین

Pressure Vessels

5

CSM-Toray

کره  -ژاپن

ممبرین RO

6

ellitech

تایوان

کربن فعال

7

Codeline

امریکا

Pressure Vessels

8

Fedco

امریکا

پمپ فشار باال

9

Dequest

انگلیس

آنتی اسکاالنت

10

EMEC

ایتالیا

پمپ تزریق

11

)DOW(Filmtec

امریکا

ممبرین UF - RO

12

)Hydranautics(Nitto

ژاپن  -امریکا

ممبرین UF - RO

صفحه  6از 17

عمران سا زان مهاب
نامه نمایندگی ها

صفحه  7از 17

عمران سا زان مهاب
گواهی نامه ها
شرکت عمران سازان مهاب در طی فعالیت خود توانسته گواهی صالحیت پیمانکاری،ISO 14001 ،ISO 9001 ،
 ISO HSE-MS ،ISO 18001و همچنین گواهی رضایتمندی مشتریان را برای پروژه های انجام داده اخذ نماید.

صفحه  8از 17

عمران سا زان مهاب
رضایتمندی مشتریان

صفحه  9از 17

عمران سا زان مهاب
پروانه بهره برداری
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عمران سا زان مهاب
تالیفات
شرکت عمران سازان مهاب براساس بروزرسانی تیم فنی با مباحث روز دنیا ،توانسته کتاب های تخصصی حوزه آب
را به صورت تالیف و ترجمه منتشر کند.
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عمران سا زان مهاب
پروژههای اجرا شده
در ادامه فهرست برخی از پروژههای شرکت عمرانسازان به عنوان پیمانکار و یا تامین کننده تجهیزات معرفی شدهاند.

ردیف

کارفرما

تکنولوژی

1

شرکت پارس حیات

اسمز معکوس

2

شرکت ماموت دیزل

اسمز معکوس

3

کشت و صنعت گناباد

اسمز معکوس

4

شرکت آب و فاضالب تهران (تارا)

اسمز معکوس

5

نیروگاه حمص سوریه-مپنا (سامان انرژی)

اسمز معکوس

6

نیروگاه جندق -مپنا(سامان انرژی)

اسمز معکوس

7

آب منطقه ای قزوین

اسمز معکوس

8

قرارگاه خاتم االنبیا

اسمز معکوس

9

فوالد روهینای جنوب

اسمز معکوس

10

شیمیایی بهداش (تاژ)

اسمز معکوس

11

مپنا (فالت صنعت)

اسمز معکوس دومرحله ای

12

لوله سازی اهواز

اسمز معکوس

13

خوشگوار تبریز

اسمز معکوس سختی گیر

14

شرکت آرتای سبالن

اسمز معکوس

15

کشت و صنعت لرستان

اسمز معکوس

16

مجتمع امام رضا (ع)

اسمز معکوس
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عمران سا زان مهاب
17

پتروشیمی مارون

اسمز معکوس

18

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

اسمز معکوس

19

البرز دارو

 UVو ازن

20

داروسازی سها

 UVو ازن

21

داروسازی لقمان

 UVو ازن

22

آب معدنی دماوند

 UVو ازن

23

ایران خودرو

 UVو ازن

24

سایپا تهران

تامین UF

25

سایپا کاشان

تامین تجهیزات آب شیرین کن

26

جهاد کشاورزی کرمان

RO/UF

27

جهاد کشاورزی یزد

اسمز معکوس

28

فوالد سمنان

اسمز معکوس

29

نساجی یزد

اسمز معکوس

30

فوالد افق ابهر

اسمز معکوس

31

شرکت نفت ستاره خلیج فارس

SWRO

32

آب و فاضالب استان یزد

هوادهی گسترده

33

شرکت داروسازی سها

هوادهی گسترده

34

شرکت سایپا تهران

هوادهی سطحی

35

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات

پکیج تصفیه به روش لجن فعال

36

بیمارستان ولیعصر فسا

پکیج تصفیه به روش لجن فعال
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عمران سا زان مهاب
تصاویر منتخب پروژه های اجرا شده  -آب شیرین کن و تصفیه فاضالب

صفحه  14از 17

عمران سا زان مهاب
مراحل اجرای پروژه
مراحل اجرای پروژه در شرکت عمران سازان مهاب مطابق با روش استاندارد شامل مراحل زیر می باشد:

 تهیه نقشه های  PFDو P&ID
 طراحی سه بعدی طرح براساس نقشه های P&ID
 اخذ تاییدیه کارفرما برای نقشههای ارائه شده
 تامین و سفارش تجهیزات (داخلی/خارجی)
 آغاز فرآیند ساخت براساس نقشههای ایزومتریک
 کنترل کیفی و هیدروتست دستگاه در کارگاه ساخت
 اخذ تاییدیه فنی و کیفی از کارفرما و حمل
 نصب ،راه اندازی و آموزش
 ارائه دستورالعملها ،مدارک فنی و نقشههای As Built
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عمران سا زان مهاب
زمینههای همکاری
شرکت عمران سازان مهاب آماده است تا در اجرای انواع پروژه های تصفیه آب و پساب ،به عنوان مشاور ،طراح،
پیمانکار فعالیت نماید .در این راستا به طور مشخص می توان به فعالیتهای زیر اشاره نمود:
 تصفیه آب
 تصفیه فاضالب
 تولید آب بدون یون (دمین)
 استفاده مجدد از پساب
 ضدعفونی و میکروب زدایی از آب
 سرویس و نگهداری

شرکت عمران سازان مهاب آماده است تا پروژههای تصفیه آب و پساب را در قالب قراردادهای ،EPC-F ،EPC
 BOT ،BOOبا همکاری شرکتهای خارجی به عنوان سرمایهگذار به انجام رساند.
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عمران سا زان مهاب
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