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درباره آب صنعت تهران

 شــرکت آب صنعــت تهــران از پیشــگامان تهیــه و تولیــد ملزومات
 صنایــع آب و فاضــاب، نفــت، گاز و پتروشــیمی در ســال ۱۳۷۰
ــق و توســعه در ــن، تحقی ــان ســال های آغازی  تاســیس و در هم
 زمینــه تولیــد دریچــه کامپوزیــت را آغــاز و پــس از احــداث فــاز
 اول کارخانــه در شــهرک صنعتــی اشــتهارد موفــق بــه دریافــت
 پروانــه بهره بــرداری از ســازمان صنایــع و معــادن گردیــد و
ــواع دریچــه کامپوزیــت را بــه عنــوان اولیــن محصــول  تولیــد ان
 خــود توســعه بخشــید و تنهــا دارنــده گواهــی اســتاندارد دریچــه
ــران می باشــد. امــروز واحــد تولیــدی صنعتــی  کامپوزیــت در ای
 آب صنعــت تهــران بــه عنــوان اولیــن و بزرگتریــن تولیــد کننــده
 انــواع دریچــه کامپوزیــت در کاس هــای کاری مختلــف و دیگــر

محصوالت کامپوزیتی بشمار می آید.

 واحــد تولیــدی صنعتــی آب صنعــت تهــران بــا تکیــه بــه
 رهبــری مدیریــت پویــا و بــا پشــتوانه ی واحــدR & D ، پرســنل و
 مهندســین متخصــص و خــاق، همــواره واحــد تولیــدی پیشــرو
ــطح ــت در س ــوالت کامپوزی ــد محص ــه تولی ــه در زمین  و فنآوران
ــا ــی ب ــدی صنعت ــد تولی ــن واح ــد. ای ــه می باش ــور و منطق  کش
 توجــه بــه نیازهــای زیــر ســاخت پروژه هــای عمرانــی و صنایــع
ــت و ــود پرداخ ــوالت خ ــعه محص ــه توس ــرفت ب ــال پیش  در ح
ــه تدریــج ســبد محصــوالت خــود را تکمیــل نمــود و در ایــن  ب
 راســتا بــا بهره گیــری از تکنولــوژی و تجهیــزات بــه روز توانســته
 اســت کاســهای مختلــف دریچــه  کامپوزیــت، انــواع هندهــول،
ــرق ــر ب ــات و تی ــاق تاسیس ــه، ات ــول  یکپارچ ــایتهول، منه  س
ــن کیفیــت ــا بهتری ــوع ب ــت را جهــت کاربری هــای متن  کامپوزی
ــد. ــد نمای ــن ســطح اســتانداردها تولی ــت باالتری ــا رعای ممکــن و ب

 کاربرد محصوالت در صنایع و پروژه ها
    
• مخابرات و ارتباطات زیر ساخت 

• آب و فاضاب
  • نفت، گاز و پتروشیمی 
• خدمات شهری و شهرسازی )شهرداری ها( 
• وزارت نیرو و ادارات برق 

ــت ــا کیفی ــه ارتف ــته در زمین ــتمر و پیوس ــاش مس ــا ت ــران ب ــت ته  آب صنع
ــه ــر کشــورهاي همســایه از جمل ــاز اکث  محصــوالت خــود توانســته اســت نی
ــه را در ــیاي میان ــورهاي آس ــراق و کش ــوریه، ع ــان، س ــر، عم ــتان، قط  افغانس
 زمینــه تامیــن انــواع دریچــه کامپوزیــت، هندهول هــای فیبرنــوری و مخابراتــی
 در ابعــاد مختلــف و ســایتهول را رفــع نمایــد و همچنیــن همــکاری   خوبــی بــا
ــی و برخــی شــرکت های ــره جنوب ــکاری از ک ــی و پیمان  شــرکت های بین الملل

چینــی دارد.

کیفیت و مشتری مداری
ــن کیفیــت و طبــق ــا باالتری ــد محصــوالت ب  هــدف آب صنعــت تهــران، تولی
 اســتانداردهای بین المللــی می باشــد کــه ایــن امــر خــود بــه گســترش
 بازارهــای هــدف کمــك شــایانی نمــوده اســت. ایــن هــدف محقــق نمی گــردد
ــت ــه رضای ــه ب ــتری مداری و توج ــدی مش ــل کلی ــر اص ــز ب ــا تمرک ــر ب  مگ
ــد ــود در خری ــتری خ ــه مش ــیر ب ــن مس ــران در ای ــت ته ــتری، آب صنع  مش
 اطمینــان خاطــر داده و ایــن مهــم از وظایــف اصلــی واحــد تضمیــن و کنتــرل
ــه ــی مجموع ــد مهندس ــروش و واح ــی، ف ــد، بازرگان ــیر تولی ــت در مس  کیفی

می باشــد.
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اتاق شیر و تأسیسات کامپوزیت

 اتــاق تأسیســات و شــیر کامپوزیــت کــه بــرای اولیــن بــار توســط
ــری ــده از س ــه ش ــازار عرض ــه ب ــد و ب ــران تولی ــت ته  آب صنع

 محصــوالت جدیــد ایــن شــرکت اســت.
 آب صنعــت تهــران بــا توجــه بــه اســتانداردهای جدیــد و
 نیازهــای پروژه هــای مختلــف، طراحــی و ســاخت نســل جدیــد و
 متنــوع اتــاق شــیر و تاسیســات را در دســتور کار قــرار داد و واحد
ــا بررســی های دقیــق، نســل جدیــدی از اتاق هــای شــیر  R&D ب
ــد ــی و تولی ــتند طراح ــطحی را توانس ــی و س ــات دفن  و تاسیس
 نماینــد. ایــن محصــول جدیــد بــه دلیــل دارا بــودن مزایــای عالی
 و منحصــر بفــرد بــه انتخــاب اول پیمانــکاران و کارفرمایــان بــرای
 ایجــاد فضایــی امــن و قابــل اطمینــان جهــت تأسیســات مدفــون

 و زیــر ســطحی بــدل شــده اســت.

اتاق تأسیسات و اتاق شیر ماژوالر کامپوزیت

 اتــاق شــیر ) حوضچــه شــیرآالت ( مــاژوالر آب صنعــت از
 جدیدتریــن محصــوالت ایــن شــرکت اســت کــه در ایــران
 بــرای اولیــن بــار بــه مرحلــه تولیــد و اجــرا رســیده اســت. اتــاق
 کامپوزیــت مــاژوالر آب صنعــت در مقایســه بــا نمونه هــای
ــن ــه ای ــوده ک ــوردار ب ــی از اســتحکام و دوام بیشــتر برخ  اروپای
 امــر باعــث اســتقبال پیمانــکاران و مجریــان طرح هــای عمرانــی
 و آب و فاضــاب در منطقــه خاور میانــه شــده اســت. اتــاق شــیر
 مــاژوالر در ابعــاد و رنگ هــای مختلــف طبــق درخواســت کارفرما
 تولیــد می شــود همچنیــن می تــوان اســتحکام بدنــه و وزن
ــاق تاسیســات ــری و محیطــی کــه ات ــا کارب  ســازه را مطالبــق ب
 قــرار اســت مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد، طراحــی و تولیــد نمــود.

W
W

W
.A

BSANATCO.C
OM



 info@absanatco.com
www.absanatco.com

 هندهول کامپوزیت

ــار در ایــران انــواع هندهــول  آب صنعــت تهــران بــرای اولیــن ب
ــازار عرضــه نمــود. ــه ب کامپوزیــت را طراحــی، تولیــد و ب

 هندهول هــای کامپوزیــت آب صنعــت تهــران در دو شــکل کلــی
ــر ــه از ه ــت ک ــده اس ــد ش ــی و تولی ــی طراح ــتوانه و مکعب  اس
ــاوت و ــای متف ــوان در پروژه ه ــا می ت ــن هندهول ه ــوع ای  دو ن

یکســانی اســتفاده نمــود.

ــه ــب دریچ ــت نص ــت جه ــای آب صنع  هندهول ه
 نیــازی بــه کالف و بتــن ریــزی در اطــراف آن ندارنــد

 مزایای هندهول های کامپوزیت

• حداکثر بهره وری اقتصادی و عمر مفید بسیار طوالنی 
 • داراری تحمل یا فشار بار بیش از ۵۰ تن 
• وزن کم و سهولت در نصب 

  • عدم نیاز به دستگاه  و تجهیزات سنگین در هنگام نصب
• کاهش هزینه های جابجایی، بارگیری و حمل

• مقاوم در برابر خوردگی و امکان بکارگیری در شرایط مختلف
   • مقاوم و عدم واکنش به مواد نفتی و شیمیایی و اعم از نفت،

        گازوئیل و بنزین
• عدم احتیاج به پوشش داخلی و خارجی

• درگیری مناسب با بتون و آسفالت
   • عدم نیاز به استفاده از کاف دریچه و صرفه جویی در هزینه آن

 • دارای پیچ نگهدارنده درب با عملکرد چرخش
• قابلیت ردیابی با دستگاه فلزیاب

 • قابلیت تحمل باالی ضربات ناشی از تردد خودروهای سنگین
• امکان هم سطح سازی با خیابان به واسطه رینگ مخصوص

 • به دلیل طراحی منحصر بفرد درب هندهول ها، آب های
سطحی به داخل هندهول راهی ندارند.
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مزایای هندهول )حوضچه( فیبرنوری کامپوزیت

            • حمل و نقل آسان و بدون نیاز به جرثقیل با توجه به وزن مناسب
• اجرای سریع با توجه به پیش ساخته بودن

 • وزن سبك نسبت به انواع اتاق تاسیسات بتنی و آجری
 • قابلیت تنظیم ارتفاع
• مقاوم در برابر حریق

• مقاومت در برابر نور خورشید
• تحمل بار عمودی بیش از ۵۰ تن

• عدم نیاز به بتون ریزی اطراف اتاق تأسیسات

W
W

W
.A

BSANATCO.C
OM



 info@absanatco.com
www.absanatco.com

 مزایای دریچه کامپوزیت
  

• ضد سرقت بودن دریچه به جهت استفاده از مواد غیر قابل بازیافت
• مقاوم در برابر خوردگی، پوسیدگی و آب های اسیدی

• داشتن ANTI UV  جهت مقاومت در برابر نور آفتاب
• قابل استفاده در هر نوع محیط آب و هوایی و دمای باال و زیر صفر

• سبك بودن دریچه و در عین حال مقاوم در برابر فشارهای باال
• تنوع رنگ و طرح دریچه بنا بر اصول زیبا سازی شهر

• جلوگیری از تولید صدا در هنگام عبور وسیله نقلیه از روی دریچه
• امکان هم سطح سازی دریچه بدون جابجایی کاف

ــه ــی دریچ ــرح جایگزین ــرای ط ــه اج ــدام ب ــه  اق ــرداری دریچ ــای بهره ب ــش هزینه ه ــت کاه ــران در جه ــت ته ــرکت آب صنع  ش
 مفقــودی یــا شکســته بــا دریچــه کامپوزیــت بــدون جابجایــی کاف نمــوده اســت. علیهــذا در ایــن طــرح دیگــر نیــازی بــه جابجایــی
ــاز ــورد نی ــد درب م ــردار می توان ــت کاف، بهره ب ــر و ضخام ــری قط ــا اندازه گی ــط ب ــوده و فق ــهر نب ــطح ش ــده در س  کاف  کار ش

خــود را تهیــه نمایــد.

اجرای این طرح باعث کاهش 70 درصدی هزینه های سازمان ها خواهد گردید.

دریچـه کامپوزیت
  

 محبوبیــت و تمایــل بــه جایگزیــن شــدن دریچــه منهــول کامپوزیت
 بــا دریچــه  فلــزی، بــه دلیــل کاهــش هزینه هــای ناشــی از ســرقت
ــاال، مقاومــت ــی، مقاومــت مکانیکــی و هیدرولیکــی ب  دریچــه  چدن
 شــیمیایی، زیبایــی ظاهــری )امــکان تولیــد در رنگ هــای مختلــف(،
ــایش ــدم فرس ــاب و ع ــده فاض ــای خورن ــر گازه ــت در براب  مقاوم
ــواد و ــب م ــت، از ترکی ــه کامپوزی ــت. دریچ ــش اس ــال افزای  در ح
ــود. ــل می ش ــر حاص ــیمیایی دیگ ــواد ش ــری و م ــای پلیم رزین ه
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منهول کامپوزیت

 منهــول کامپوزیــت در سیســتم های فاضــاب صنعتــی و خانگــی
 مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. بــا توجــه بــه اســتفاده روز افــزون
 از محصــوالت کامپوزیــت در صنایــع مختلــف جهــان، منهول هــای
ــا ــی و ی ــای بتن ــرای منهول ه ــبی ب ــن مناس ــت جایگزی  کامپوزی
ــد. ــی می باش ــح بنای ــا مصال ــده ب ــاخته ش ــای س ــایر منهول ه  س
ــرد ــر بف ــی منحص ــواص مکانیک ــطه خ ــت بواس ــول کامپوزی  منه
ــته ــدل گش ــاوران ب ــکاران و مش ــی پیمان ــاب اصل ــه انتخ ــود ب  خ
 اســت و در اکثــر پروژه هــای انتقــال فاضــاب از منهول هــای

ــد. ــتفاده می نماین ــت اس کامپوزی
ــه ــوان ب ــر را می ت ــول ۱۲ مت ــا  ط ــت را ت ــای کامپوزی  منهول ه

ــد نمــود. صــورت یکپارچــه تولی

  مزایای منهول کامپوزیت

• مقاومت بسیار باالی دیواره در بین تمامی منهول های پیش ساخته
• مقاومت در برابر نور خورشید 

• تحمل بار عمودی بیش از ۵۰ تن
• عدم نیاز به بتون ریزی اطراف منهول

• برش آسان برای انشعاب گیری با گردبر
• مقاومت در برابر خوردگی )شیمیایی و مکانیکی(

• وزن مناسب و سهولت در نصب، حمل و بهره برداری
• امکان نصب آسان لوله وایپس به دیواره توسط پیچ خودکار

• امکان انشعابگیری از تمام نقاط منهول بدلیل یکنواختی دیواره
 • امکان انشعابگیری مجدد پس از اتمام کار با توجه به قابل

  برداشت بودن خاک اطراف منهول

ــاخته ــش س ــت پی ــه عل ــت ب ــای کامپوزی  منهول ه
 بــودن و همچنیــن ســرعت بــاال در نصــب و راه اندازی
 می توانــد ســرعت اجــرای پــروژه را بســیار افزایــش
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