
 

    FRP Septic Tankفايبرگالس سپتيک تانک↙

قابل نفوذ باشد، براي دفع فاضالب  پوشيده است و در محلهايي که شبکه لوله کشي فاضالب وجود نداشته و جنس زمين نيز غير سپتيک تانک يک انباره سر

، دو نوع باکتري ي به سپتيک تانک عالوه بر فضوالتفاضالب وروداستفاده مي شود. در  ساختمانهاي مسکوني، اداري، بيمارستانها، مدارس، شهرکها و ...

 . وجود دارد : يکي باکتري هوازي و ديگري باکتريهاي بي هوازي

، ه و آنها را احياء و گازهاي متان، هيدروژنو نمکهاي موجود فاضالب بدست آوردنياز خود را از تجزيه مواد آلي  باکتري هاي بي هوازي اکسيژن مورد

ب در مي آيد. در واقع سمتي از فاضالب تجزيه و بصورت پسآدر اثر اين فعل و انفعاالت ق توليد مي کنند. ... را که داراي بوي زننده اي هستند ره وسولفو

  ، اما اين تصفيه کامل نيست و ممکن است ميکروبهايي در آن وجود داشته باشد.پتيک تانک کارش تصفيه فاضالب استس

  از جنس فايبر گالس با راندمان باال نموده است.سپتيک تانک  اقدام به طراحي و ساخت با تکيه بر دانش فني متخصصان خود MTgroupشرکت 

  MTgroup    شرکت سپتيک تانک فايبرگالسکارکرد 
بصورت لجن در کف انباره در مي آيند ، مواد معلق ته نشين شده و انک شده که بعلت کاهش سرعت جريان، فاضالب از يک طرف وارد سپتيک تبطور خالصه

ب توليد شده از لوله خروجي سپتيک تانک هاي موجود در فاضالب به همراه پسآب توليد مي شود. آب، پسآي بي هوازي هضم و تجزيه شدهو با کمک باکتريها

  خارج مي شود و کمي فاضالب در ته تانک باقي مي ماند.
 

 MTgroupتوليدي  سپتيک تانکهايجدول مشخصات فني  ◄            

 

 

 

 

 

 

 

 

 از رزين ها و الياف مرغوب  MTgroupفايبرگالس توليدي شرکت  سپتيک تانکهاي

  هاي بتوني به شرح ذيل مي باشد :  و مناسب ساخته شده اند و مزاياي آنها نسبت به سپتيک

 ب را غيرممکن مي سازد.تراوش ناپذيري که احتمال نشت پسآ    -1

  حفظ حرارت ناشي از فعاليت باکتريها   -2

     علت سبکي وزنه نصب آسان و راحت ب حمل و   -3

   محيط به آلودگي هرگونه نفوذ از جلوگيري و مخزن کامل بندي آب   -4

  مقاوم در برابر پوسيدگي و خوردگي   -5

 فايبرگالس مخازن شرط بدون و کامل گارانتي   -6

 عايق کاري و تعمير به نياز عدم   -7

  طوالني عمر   -8
 

عالوه بر موارد فوق الذکر، این شرکت آمادگي خود را جهت ساخت منابع مایعات فایبرگالس و انواع برج هاي خنک کننده صنعتي با ظرفيت 

  هاي مورد درخواست کارفرمایان محترم اعالم ميدارد.

 

 51210659090همراه :  

www.MTgroup.ir 

MODEL 

Capacity 

Liter 

Length 

cm 

Width 

cm 

Height 

cm 

Diameter 

cm 

Inlet& 

Outlet 

MTG  4 4000 - - 150 195 4" 

MTG 5 5000 - - 180 195 4" 

MTG 6 6000 225 195 180 - 6" 

MTG 7 7000 255 195 180 - 6" 

MTG 8 8000 285 195 180 - 6" 

MTG 9 9000 315 195 180 - 6" 

MTG 10 10000 345 195 180 - 6" 

 توليدی سپتيک تانکهای فايبرگالسمزايای 


