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 :آب سازهمشخصات فنی مخازن سپتیک دفنی 

سانتی متر و ضخامت عدسی  10الی  7ضخامت دیواره  ، با  EX3پتروشیمی امیرکبیر  از مواد اولیه پلی اتیلنپمپاژ مخازن دوجداره 

مسلح تقویت عدسی دوجداره و  به همراه درون صاف و وسط حلقوی، سازه اسپیرال یکپارچه بیرون صاف بصورت سانتی متر 5الی  3

 با مشخصات فنی زیر تولید می شوند: شده

 100     لوله گرید  HDPE100 :جنس -

 UV آنتی همراه به مشکی مستربچ دارای  -

 میلیمتر )آدم رو( 600دارای دریچه بازید به قطر   -

 16961DIN استاندارد اساس بر اکستروژنی صورت به ها جوش -

 شده ارایه های نقشه طبق مربوطه انشعابات تمامی همراه به دلخواه های قطر و ها طول با اجرا قابلیت -

  نصب شرایط برای   127ATVA استاندارد اساس بر ها سپتیک و مخازن لوله پروفیل طراحی -

 در جوشهای اکستروژن بدلیل باال  بردن رینگ فلکسیبلتی دستگاه 80در بدنه و  100گرید مواد اولیه مصرفی :  -

 سال گارانتی تمام عیار 50دارای  -
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 آب سازهمشخصات کلی مخازن پلی اتیلن تولیدی 

 را بدون استفاده از سازه نگهبان مدفون کرد استحکام بسیار باالیی دارند و می توان آنها. 

  در مقابل خوردگی و مواد شیمیایی مقاومت بسیار باالیی دارد، به صورتی که هیچ نوع ماده اسیدی و قلیایی بر آن تاثیر

 .نخواهد گذاشت

  دارد استانداردحمل و نقل و نصب آن راحت است زیرا وزن. 

 طراحی و تولید کرد میلیمتر، 3000الی  1000حجم از قطر  ، با حفظمی توان آن را در ابعاد دلخواه. 

 از پوشش ضد UV  در بدنه داخلی و بیرونی دستگاه استفاده شده است، برای زمان هایی که مخزن در معرض نور خورشید

 .قرار می گیرد

 صورت لوله انتظار می باشد )دارای کلیه لوله های وروردی و خروجی و ونت و بای پس بمیسیستم آماده به نصب  بصورت

 .باشد(

 آب بندی کامل شده است. 

 دارای دریچه هوابند و نردبان دسترسی است 

  دارای محیطی سالم و بهداشتی می باشد. 

 حوادثی مانند زلزله صدمه و آسیب نمی بیند در. 

 

 
 

 ی کارخانهاستانداردها و گواهی ها -1

A روز موفق به اخذ استاندارد های زیر شده است:شتن آزمایشگاه کنترل کیفیت مدرن و دستگاه های به دا
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 9001 سیستم مدیریت کیفیتISI  

 9116 د لوله های با دیواره ساختمنداستاندار 

 14001 سیستم مدیریت محیط زیستISO  

 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001 

  سیستم مدیریت انرژیISO 50001 

  گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچهIMS(Integrated Management System) الزامات براساس را 

 و مقررات INSO9116 مرجع استانداردهای

  بررسی یکپارچه این سیستم ها در حین ممیزی  جهتموسسات اعتباردهنده بین المللی 

 : ۹11۶استاندارد 

  باشد می صلب سی وی پی و پروپیلن پلی –الزامات لوله های با سطح بیرونی غیر صاف و اتصاالت از جنس پلی اتیلن. 

 زهکشی ثقلی مدفون در خاک برای کاربرد های فاضالب،انی مورد استفاده در سامانه های لوله گذاری با دیواره ساختم ،

 می باشد. پمپاژ و سایر موارد مشابه

 .این استاندارد طیفی از لوله ها و اتصاالت با مواد، اندازه ها، ساختارهای دیواره و سفتی های اسمی را پوشش می دهد 

 برای لوله ها بدون مادگی یا با مادگی یکپارچه )مادگی سرخود( دارای محل اتصال ار نوع جوشی یا درزگیر حلقه 

 االستومری می باشد.

 :۹۰۰1استاندارد 

 .سیستم مدیریت کیفیت و بهبود عملکرد کلی و تسهیل فرصت ها به منظور ارتقای رضایت مشتری می باشد 

 .توانایی تامین مستمر محصوالت و خدماتی که الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل اعمال را براورده می کنند 

  ها و فرصت های مرتبط با اهداف و محیط کسب و ار سازمان ، توانایی اثبات انطباق با الزامات تعیین پرداختن به ریسک

 شده برای سیستم مدیریت کیفی می باشد.

 

 

 .الزامات سیستم مدیریت کیفیت که در این استاندارد تعیین شده مکمل اقدامات مربوط به محصوالت و خدمات می باشد 

 بر مبتنی تفکر و اقدام، بررسی ،اجرا ،د فرایندی که در برگیرنده چرخه موسوم به طرح ریزیدر این استاندارد رویکر 

 .است شده کارگرفته به باشد، می ریسک

 IMSگواهینامه 

ABSA سیستم مدیریت یکپارچه چیست؟
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http://kishseptic.com/%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-9001-iso-9001/
http://kishseptic.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-9116/
http://kishseptic.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-iso-14001/
http://kishseptic.com/%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-ims/


 ( یک سیستم مدیریت یکپارچهIMS تمام جنبه های سیستم ها ، فرایندها و استانداردهای یک سازمان را در ) یک

 سیستم هوشمند ترکیب می کند.

  این ادغام به شما این امکان را می دهد تا با پرداختن به کلیه عناصر سیستم مدیریت به طور کلی ، مدیریت خود را ساده

 ، صرفه جویی در وقت و افزایش کارایی کند.

  یکIMS موفق مشکالت و کارهای غیرضروری سیستم های مدیریت چندگانه را کاهش می دهد. 

 .به عنوان مثال ، به جای برگزاری ممیزی برای هر استاندارد ، فقط باید یک مورد را برگزار کنید 

 IMS .اجازه می دهد تا این فرایندها با هم ترکیب شوند تا به طور همزمان تمام الزامات خاص استاندارد را پوشش دهند 

 

 IMSمزایای مدیریت یکپارچه 

 :کارایی 

 مستمربرای رسیدن به کسب و کار با کیفیت بهتر ، سالمت و ایمنی بهتر و افزایش بهره وری می باشد.روشهای ساده و بهبود 

 :سرعت و مقرون به صرفه بودن 

مدیریت یکپارچه با وظایف و فرایندهای مشترک به معنای آن است که هزینه ها و زمان مورد نیاز برای پیاده سازی و نگهداری 

 سیستم شما کاهش می یابد.

 ا انجام فقط یک حسابرسی و یک بررسی مدیریت ، می توانید هم در وقت و هم در هزینه صرفه جویی کنید.ب

 با صرفه جویی در وقن پرسنل ارشد می توانند به سایر وظایف اساسی برسند.

 : ثبات 

 یکپارچه سازی سیستم ها ، پیچیدگی را از بین می برد.

 می توانید رویه های خود را منطقی و منسجم تر کنید.با سیستم های همسو و فرآیندهای مشترک ، 

 این اهداف مشترک تجاری را برجسته می کند و اهداف موفقیت آمیز و واضح تری برای موفقیت به شما می دهد.

 

 

QMS  چه گزینه هایIMS را ارائه می دهد؟ 

 ارائه می دهیم که دارای ترکیبات زیر استاندارد است: IMSما سه محصول  QMSدر اینجا در 

 ISO 9001  وISO 14001 

 .سیستم مدیریت کیفیت را با سیستم مدیریت محیط ترکیب می کند IMSاین 

مشتری مداری قوی و اجرای شیوه های کارآمد تجاری برای سازگاری و کیفیت،نقش رهبران و نیاز به نظارت و ارزیابی توسط هر 

ABSA دو مورد نیاز است.
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https://www.qmsuk.com/news/what-is-an-integrated-management-system#:~:text=An%20Integrated%20Management%20System%20(IMS,management%20system%20as%20a%20whole.


 ISO 9001  وISO 45001 

 یمنی و بهداشت شغلی ادغام می کند.سیستم مدیریت کیفیت را با سیستم مدیریت ا IMSاین 

 برای دستیابی به هر دوی این استاندارد هاباید عملیاتی را برای اندازه گیری و بهبود سیستم مدیریت خود پیاده سازی می کنیم.

 هر دو شیوه های تجاری خود را نظارت و ارزیابی می کنید.

 ISO 9001  ،ISO 14001  وISO 45001 

 شما را برطرف می کند. ISOبرای یک سیستم کاماًل کارآمد که تمام نیازهای اصلی مدیریت 

 می توانید سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت محیط زیست و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را ترکیب کنید.

 به خوبی با هم کار می کنند. SLهمه این ترکیبات بخاطر ساختار مشترک آنالکس 

 بدین معنی که شباهتهای زیادی دارند که می توانند مدیریت آنها را ساده تر کنند.

 زبان ساده نیز اجرای آنها را آسان تر کرده و اطمینان حاصل می کند که اعضای تیم شما می دانند چه کاری انجام دهند.

بر پیشرفت مستمر در طیف وسیعی از مناطق  این به سازمان فرصت بیشتری می دهد تا بدون اتالف وقت و منابع غیر ضروری ،

 مهم تمرکز کنید.

 

 آب سازهتولید در  استاندارد های

 9116استاندارد 

ISO 9001 

ISO 14001 

HSE 
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http://kishseptic.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-9116/
http://kishseptic.com/%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-9001-iso-9001/
http://kishseptic.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-iso-14001/
http://kishseptic.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-hse/


 در خاک سپتیک تانکری و نصب مراحل جایگذا
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 نمونه سپتیک های تولیدی آب سازه در محل کارخانه
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 Address: 4th Floor, No4, Zafar Street, Shariati Street, TEHRAN, IRAN 

 Phone Number: 26410244,26410245 

 Email: info@absaze.com 
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