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معرفی شرکت

شرکت شایسته کار راد کاسپین در سپا  ۱۳۹۰بپه نظوپ ر
اجراي پروژههاي نلي و عمراني به ویژه با ت جپه بپه ننااهپاي
روا افزون صظعت آب و فاضالب و در نجم ع  ،به ضرورت خ د
اتكایي کش ر در اجراي پروژههاي وسپن عمرانپي  ،تاسپن
یك شرکت نهظدسي پنمانكاري بزرگ در انپدااههاي جهپاني
عملي گردید تا تحقق بسناري اا هدفهاي واال و دراا ندت در
ای نرا و ب م به انري نحا بد نش د.

ت انمظديهاي انكار ناپذیر شرکت ،با تكنه بر ت ان باالي فظپي – نهظدسپي و برخپ رداري اا
نعمت وج د پرسظل سختك ش که بسناري اا ایشان دانش آن خته و اساتند نجپرب رشپته
فظي – نهظدسي دانشگاههاي برتر داخلي شرایط نساعدي ایجپاد کپرده اسپت کپه اکظپ ن
شایسته کار راد کاسین نيت اند با افتخار و سربلظدي ،اا نقش کارساا و حض ر ن فقنتآننز
خ د  ،در بنش اا ده ها پروژه نهم تاسنسات آب و فاضالب و نپدیریت پسپماند سپخ بپه
ننان آورد و در سایه نجم عه صالحنتهاي احراا شده ،در رتبه بظدي فعالنتهاي تخصصپي
به خ د ببالد که با اصالت بخشندن بر نح ر کنفنت گرایي  ،به ندد برنانهریزيهاي درست و
سظجنده و انجام طرحهاي کار آند تحقنق و ت سعه شرایطي بپه وجپ د آورده کپه ت انسپته
است در انجام به ن ق و درست تعهدات خ د  ،وفاداري نشان دهد و به گ نه اي عمل نماید
که عالوه بر پرورش نتخصصان فراوان  ،در یك دهه اخنر ،به عظ ان پنمانكار انن و نعتمد ،
ن رد ت جه " کارفرنایان " خ د باشد.

چشم انداز
نا باور داریم که با:
❖ارائه راه حل هاي ساده و نظحصر به فرد جهت تصفنه فاضالب هاي صظعتي
❖تجهنز شدن به فظاوري هاي روا دننا

❖ارتقاي ت انمظدي حرفه اي خ د
❖ت لند نحص الت و خدنات جدید ،با سرعت ،دقت و کنفنت باال ،نطابق با
ننااهاي صظعت آب و فاضالب کش ر
به یكي اا برتری شرکت هاي صظعتي تصفنه آب و فاضالب در کش ر و داراي
اعتبار در سطح بن المللي و نماد ن آوري ،اراش آفریظي و سرآندي تبدیل خ اهنم
شد.

ماموریت
❖تبدیل شدن به شرکتي پنشتاا و سر آند در عرصه ارایه خدنات نشاوره فظي –
نهظدسي.
❖کسب جایگاه برتر به عظ ان تانن کظظده تجهنزات تصفنه خانه هاي آب و فاضالب.
❖کسب جایگاه رقابتي استراتژیك برتر در کش ر با سایر شرکت هاي فعا .
❖ایجاد اطمنظان کانل و افزایش حداکثري س د براي سهام داران ،شرکا و بااار نسبت به
ثبات و کنفنت س دآوري شرکت.
❖تالش براي ارتقاي اراش و اعتبار نام تجاري ،به عظ ان ه یت (برند) برتر در صظعت
آب و فاضالب کش ر.

توانمندی های شرکت
در زمینه های مهندسی،
ساخت ،تامین تجهیزات،
نصب و راه اندازی
❖تصفنه آب صظعتي (آب دنن  ،آب نرم ،آب آشانندني ،ایرآب
ب یلرها)
❖تصفنه فاضالب صظعتي
❖سنستمهاي تصفنه فاضالب بهداشتي

❖سنستمهاي تزریق ن اد شنمنایي
❖نخاان تحت فشار و ذخنره سااي

❖تصفنه خانه هاي فاضالب
• نشاوره ،طراحي ،ساخت ،نصب ،راه اندااي و راهبري ان اع فرآیظدهاي تصفنه پساب صظای
نختلف اا قبنل صظای غذایي و لبظي ،آبكاري فلزات ،نساجي ،داروسااي ،دانداري ،کشتارگاه
دام و طن ر ،آب نن ه و شنرابه هاي کارخانه کمی ست و لظدفنل ها؛

• نشاوره ،طراحي ،ساخت ،نصب ،راه اندااي و راهبري ان اع فرآیظدهاي تصفنه خانه فاضالب
بهداشتي بنمارستان ها ،کارگاه ها ،هتل ها ،نجتم هاي اداري ،تجاري ،نسك ني ،رست ران
ها؛
• طراحي و ساخت ان اع پكنج هاي فلزي ،فایبرگالس و پلي اتنلظي سنار تصفنه فاضالب
بهداشتي در ظرفنت هاي نختلف جهت کمپ هاي نسك ني ،اردوگاه ها ،پادگان ها؛
• نشاوره ،طراحي ،ساخت ،نصب ،راهاندااي و راهبري ان اع فرآیظد هاي پنشرفته تصفنه
پساب اا قبنل UASB ،SBR ،USBF ،IFAS ،MBBR
• نشاوره ،طراحي ،ساخت ،نصب ،راهاندااي و راهبري ان اع سنستم هاي چربي گنر،API
DAF ،CPI
• طراحي و ساخت ان اع سیتنك تانك هاي پنش ساخته پلي اتنلظي و فایبرگالس ،فلزي و
بتظي
• طراحي و ساخت ان اع تجهنزات آبگنري اا لج اا قبنل فنلترپرس ،سانتریف ژ
• طراحي و ساخت ان اع پكنج هاي تزریق ن اد شنمنایي
• ارائه روش هاي ن ی جهت ندیریت و دف صحنح لج
• ارتقاء راندنان ،افزایش ظرفنت ،بهنظه سااي و اصالح تصفنه خانه هاي پساب ن ج د

• راهبري و نگهداري اص لي ان اع تصفنه خانه هاي پساب صظعتي و بهداشتي
• طراحي ،ساخت ،نصب و راه اندااي ایستگاه هاي پمیاژ پساب

❖ تصفنه آب
•

•

•

•

طراحي ،ساخت ،نصب ،راه اندااي و راهبري ان اع دستگاه هپاي تصپفنه آب بپه
روش اسمز نعك س ) (ROدر ظرفنت هاي نختلف جهت نصارف گ ناگ ن؛
طراحپپي و سپپاخت دسپپتگاه هپپاي فنلتراسپپن ن غشپپایي (ننكروفنلتراسپپن ن،
نان فنلتراسن ن و اولترافنلتراسن ن) جهت اال سااي ان اع آب هپاي سپطحي و
ایر اننظي؛
طراحي و ساخت ان اع دستگاه هاي سختي گنر و تع یض ی ني در ظرفنت هپاي
نختلف به نظو ر سختي گنري و نرم کردن آب جهت نصپارف صپظعتي در بپر
هاي خظك کظظده ،ب یلرها و غنره؛
طراحي و نصب فنلترهاي شظي و کربظي

❖ ندیریت پسماندها
• استقرار سنستم ندیریت یكیارچه پسماند در بنمارستان ها و نراکز
بهداشتي -درناني؛
• تثبنت و جاندسااي پسماندهاي دارویي ،بنمارستاني و شنمنایي.

❖ باارگاني و فروش
• تأنن تجهنزات نكاننكا و الكترونكاننكا تصفنه خانه هاي آب و فاضالب؛
• تأنن ابزارهاي کظتر کمي و کنفي آب و فاضالب؛
• تأنن ن اد شنمنایند در نقناس آانایشگاهي و صظعتي.

تصفنه فاضالب هاي صظعتي
به دلنل کمب د آب در دننا ،تصفنه فاضالب و بااگرداندن آب نصرف شده به چرخه اهمنت پندا کرده
است .ت سعه تصفنهخانههاي فاضالب نستلزم رف ن ان ن ج د و ارائه راهکارهاي جدید است .قدیمي
ب دن ل لههاي انتقا و فظاوريهاي به کار رفته یكي اا نهمتری چالشهاي پنش روي صظعت تصفنه
فاضالب است.
اا تصفنه خانه هاي فاضالب در صظای نختلف براي کاهش آل دگي و رسندن به استانداردهاي ایست
نحنطي براي تخلنه به نحنط استفاده ني ش د .تصفنه خانه فاضالب اا ف آوري ها و فرآیظدهاي
نختلفي نونر تصفنه هاي شنمنایي و بن ل ژیكي براي تصفنه فاضالب استفاده ني ش د.

پروژه های انجام شده
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

طراحي و راه اندااي تصفنه خانه و انكان استفاده نجدد اا پساب کارخانه ف الد آناهنتا
طراحي و راه اندااي تصفنه خانه کارخانه اسیارک ناشن ت لز (روغ کاري و برش کاري فلزات)
طراحي ،راه اندااي و نوارت بر تصفنه خانه کارخانه کاسین (قطعه بظدي نرغ)
طراحي ،راه اندااي و نوارت بر تصفنه خانه کارخانه کنك و کل چه نادري
طراحي و راه اندااي تصفنه خانه کارخانه سبحان دارو
طراحي و راه اندااي تصفنه خانه کارخانه آب نن ه افشره
طراحي و راه اندااي تصفنه خانه کشتارگاه سیند ناکنان
طراحي و راه اندااي تصفنه خانه پایا کالچ
طراحي ،راه اندااي و نوارت بر تصفنه خانه سالنت الهنج (نرکز ات کالو اباله هاي عف ني)
طراحي و راه اندااي تصفنه خانه کارخانه ک د آلي
طراحي سنستم تصفنه شنرابه لظدفنل ها
طراحي سنستم تصفنه پساب کارخانجات ت لند آنتي بن تنك
طراحي و راه اندااي تصفنه خانه بنمارستاني و بهداشتي

سنستم تصفنه آب ورودي به
کارخانجات ت لندات لبظي

پكنج پنش ساخته تصفنه
کارخانجات صظای لبظي

سنستم ب گنر تصفنه خانه
بن ل ژیكي کارخانه کمی ست

پكنج تصفنه شنمنایي

کارگاه ساخت پكنج هاي
پنش ساخته تصفنه آب و
فاضالب

پروژه های در حال انجام

شرکت شایسته کار راد کاسین نفتخر است با استفاده اا روش هاي نپ ی تصپفنه آب اسپتخر هپاي
پرورش ناهي و تانن آب ن رد نناا گلخانه ها گاني بلظد درجهت افزایش بهره وري اا ای صظعت روبه
رشد بردارد.
• استفاده اا فنلتر درام به نظو ر حذف ذرات جاند نعلق
• استفاده اا اان ژنرات ر و پكنج کلر ان جهت اا بن بردن آل دگي هاي ننكروبي آب و همچظپن
حذف آه و ن اد آلي
• استفاده اا فنلترهاي سنلن و کرب براي اا بن بردن ذرات جاند  ,ب و رنگ اا آب ورودي
• سنستم النپ UVبراي اا بن بردن تمام ننكروب ها و ننكروارگاننزم هاي ن ج د
• استفاده اا سختي گنر تع یض ی ني به نظو ر حذف فلزات سظگن
که با ت جه به آنالنز آب استخر سنستم ترکنبي ن رد نناا پنشظهاد ننش د .

تنم نتخصصن شرکت
شرکت شایسته کار راد کاسین سعي بر آن دارد که با استفاده اا دانش و تجربه کارشظاسان شپرکت و بپا تبپاد
نور با کارشظاسان و نتخصصان ای ح اه چه در بخش ت لند و چه در بخشهاي علمي و دانشگاهي ،گامهپایي در
جهت ارتقاء ف آوري ساخت نطابق با ننااهاي نشتریان و اسپتفاده بهنظپه اا نظپاب انپرژي و در نتنجپه سپاخت
نحص التي پایا و هماهظگ با ننااهاي جانعه و نسایل ایست نحنطي بردارد.
▪ نهظدس بخش طراحي و نوارت و اجراي تصفنه خانه هاي آب و فاضالب
▪ نهظدس برق
▪ نهظدس نكاننك
▪ نهظدس نحنط ایست
▪ کارشظاس HSE
▪ کارشظاس کظتر کنفنت
▪ کارشظاس بخش R&D
▪ ندیر ت لند
▪ کارشظاسان فروش و باارگاني
▪ کارنظدان پشتنباني فظي

اطالعات تماس
دفتر تهران :تهرانسر غربي ،بلوار شاهد  ،خيابان شهيد رجايي
02144583199

شماره تماس مستقيم با مدير عامل( 09125492082 :مهندس افتخاری)
مهندس رياضي :مدير فني
09112914432
مهندس سپهر :کارشناس امور بازرگاني
09128506385
info@skrc.ir

www.skrc.ir

دفتر کارخانه :البرز ،اشتهارد ،شهرک صنعتي اشتهارد
02636802203

www.skrc.ir

