
 

 

 شرکت آب راهبر محاسب 

سازمان  آزمایشگاه معتمد ، شرکت آب راهبر محاسب )آبرام(

بهره بردار سیستم های تصفیه آب  و کشور محیط زیست حفاظت 

این شرکت دارای پروانه فنی و مهندسی از   و فاضالب می باشد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضو پارک علم و فناوری دانشگاه 

 .شهید بهشتی می باشد

 آزمایشگاه معتمد محیط زیست

دارای دو  498304شرکت آب راهبر محاسب ، ثبت شده به شماره 

به آخرین فناوری روز  مجهز،  شیمی و میکروبی بخش آزمایشگاهی

،  میکروبی در بخش هم بخش شیمی و هم در یا می باشد.دن

واحد های مشمول طرح  آب و پساب آنالیزهای مربوط به نمونه های

  د.گرد می خود اظهاری سازمان حفاظت محیط زیست انجام

الینده آنالیز های انجام پذیر در این بخش شامل پارامتر های آ

سب برح شیمیاییمحیط زیست می باشد،  آنالیز های میکروبی و 

مختلف ، بیمارستان ها ، شرکت های فعال در  تولیدی نیاز صنایع

تصفیه آب و شرکت های فعال در زمینه صنایع زیست محیطی، 

اور و ... طراحی و اجرا می مهندسین مششرکت های فاضالب ، 

،  PH :شامل انجام می شود در این بخش کهگردد. آزمایش های 

TSS ،COD ،BOD 5 چربی و روغن ، دترجنت ، کلی فرم ،

یون سایر کات و دیانیترات، فسفات ، کلر، مدفوعی ، کل کلی فرم 

                                                                                 . می باشد تها و شاخص های آالینده محیط زیس آنیون و ها

 

           حفاظت از محیط زیست ،"

".نشانه خرد یک انسان است  

   

     آزمایشگاه معتمد محیط زیست 

       پروانه فنی و مهندسی از وزارت صنعت ، معدن و تجارت

       عضو پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی
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 تصفیه آب و فاضالبساخت سیستم های 

روانه فنی و مهندسی در شرکت آب راهبر محاسب دارای پ

از وزارت صنعت، معدن  ه و بازیابی آب و فاضالبزمینه تصفی

با مدیریت آقای محمد  این شرکت .و تجارت می باشد

و فناوری دانشگاه شهید بهشتی  عضو پارک علممحمودزاده ، 

.                                                                          باشدمی

فنی و علمی شرکت آب راهبر محاسب با پشتوانه و دانش 

فروش و نگه داری و  خدمات ارزنده ای را در زمینه ه توانست

اضالب به کارفرما تصفیه آب و ف بهره برداری سیستم های 

هواپیمایی خودرو ، شرکت  ایرانشرکت های خود شامل : 

ماهان ، پژوهشگاه صنعت نفت ، شرکت دیجی کاال ، شرکت 

 سن ایچ ، وزارت دفاع و ... ارائه دهد.

 فاضالبتصفیه آب و  محصوالت

 پکیج تصفیه فاضالب بهداشتی به روش EAAS  

 پکیج تصفیه فاضالب بهداشتی به روش MBBR 

 پکیج تصفیه فاضالب بهداشتی به روش SBR 

   به روش کارواشپکیج تصفیه فاضالب EC 

 پکیج تصفیه آب به روش RO 

 بهره برداری سیستم های تصفیه فاضالب 

 ، آب معدنی و چاهآزمایش آب آشامیدنی

آزمایش سالمت آب در آزمایشگاه شرکت آب راهبر محاسب ، 

پارامتر های شیمیایی ، فیزیکی و  شامل  ، آب معدنی و چاهشرب

 1011و شماره  1053میکروبی آب بر اساس استاندارد شماره 

 دارد انجام می گردد. سازمان ملی استان

 کشاورزی و آب پرورش ماهی آزمایش آب 

کشاورزی و آزمایش های استخر  آزمایش های آب مصرفی جهت

های پرورش آبزیان شامل ماهی ، میگو ، زالو و ... بر اساس 

اه در آزمایشگ استاندارد های مربوطه با به روز ترین فناوری روز دنیا

  های این شرکت اجرا می گردد. 

 مصرفی در تاسیسات صنعتی و استخر آزمایش آب  

رسوبگذاری آب مورد استفاده آنالیز های مربوط به میزان خورندگی و 

در سیستم تاسیسات صنعتی شامل بویلر ، ری بویلر ، آب شویی ، برج 

و... در آزمایشگاه های این    ROهای خنک کننده ، سختی گیر ،

شرکت انجام می گردد. همچنین آنالیز های مربوط به میزان آالیندگی 

ی و آب استخر های شنا از لحاظ شاخص های میکروبی ، شیمیای

 بیولوژیکی در شرکت آب راهبر محاسب مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

 

 


