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Модерна технология за чиста вода

Пречиствателна станция за битови отпадъчни води  за 30 -200  човека

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Пречиствателната станция e стандартен клас механично-биологично 
пречиствателно съоръжение за пречистване на битово-фекални и 
промишлени отпадъчни води от малки и големи предприятия, хотели, 
мотели, къмпинги,  крайпътни заведения, хижи, вилни селища и др. В 
пречиствателното съоръжение се изливат отходните води на тоалетни, 
бани, сервизни помещения, кухни, транжорни и др. Тези инсталации са 
подходящи за пречистване или окончателно пречистване на индустриални 
отпадъчни води, които са биологично замърсени. Съоръженията могат да 
се монтират на всякакви терени.  Инсталират се на места, които не са 
свързани с централната канализационна мрежа. В този случай 
отпадъчните води се пречистват на място.

ОПИСАНИЕ:
Пречиствателната станция e изработена от якостен полипропилен, 
предназначен както за подземен, така и за надземен монтаж. 
Съоръжението представлява компактен пластмасов контейнер с 
правоъгълна форма, разделен от прегради на единични  функционални 
камери. Състои се от груба решетка, първичен утайник, аерационна зона, 
вторичен утайник, участък за излишната утайка и зъбен декантер. 
Пречистващото съоръжение е снабдено с отварящи се капаци, улесняващи 
следенето на прочистващия процес и поддръжката на съоръжението. 
Въздухът, необходим за аериране в аерационната зона, се подава от 
мембранен или турбинен компресор, който се инсталира или върху 
контейнера в специално изработена влагозащитена кутия, или в 
помещение до съоръжението. И в двата случая компресорите трябва да са 
добре вентилируеми и с добро охлаждане. Стабилността по време на 
работа на пречистващото устройство се постига чрез използването на 
изпитана и проверена ДН-технология (денетрификация и нитрификация), 
чрез тествана технология на фина аерация. Процесите са напълно 
автоматизирани и се следят от надеждна електроника. 



ГАРАНТИРАНИ СТОЙНОСТИ НА ПРЕЧИСТЕНАТА ВОДА

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ И СХЕМИ НА СТАНДАРТНО СЪОРЪЖЕНИЕ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Експлоатацията се основава на визуален контрол на пречистващия процес, контрол 
на качеството на пречистената вода и количеството утайка. Редовното почистване 
на ръчната груба решетка е задължително. При автоматичната се почиства само 
контейнера за отпадъци. Тези  пречиствателни станции се нуждаят от технически 
надзор от 1 до 3 часа дневно. Отпадъчната кал може да бъде превърната в компост, 
който да се използва за наторяване или да се извози от фирма, която има лиценз за 
такава услуга.

ПРЕДИМСТВА:
• Напълно или частично автоматизирани
• Сравнително ниска консумация на енергия
• Използване на некорозиращи материали
• Минимални дневен надзор и поддръжка
• Надеждна работа и при зимни условия
• Минимални изисквания при  
  строително-монтажни дейности
• Отстраняване на утайката веднъж или два пъти  
  годишно
• Капаците на станцията са с UV защита
• Високо качество на пречистената вода

НАШЕТО КОМПЛЕКСНО 
ОБСЛУЖВАНЕ ВКЛЮЧВА:
• Доставка и монтаж
• Пускане на инсталацията в действие
• Обучение на обслужващия персонал
• Намиране на решения за вашите изисквания
• Сервизна поддръжка до всяка точка на страната
• Проект на пречиствателната станция

ВНИМАНИЕ! Производителят си запазва правото да коригира размерите на съоръженията според конкретния проект!
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ТЕХНОЛОГИЯ

МОНТИРАНЕ:
Конструкцията на пречиствателната станция е проектирана като самоподдържаща 
се за подземен и надземен монтаж. Съоръжението се монтира върху предваритерно 
отлята армирана, бетонна плоча.  Задължително се бетонира празното 
пространство около съоръжението. Бетона около съоръжението трябва да е с 
дебелина 20 см и да е двойно армиран. Едновременно с бетонирането, 
съоръжението се пълни с вода равномерно във всички зони. Това се прави с цел да 
се избегнат изкривявания и претоварвания на конструкцията. 

ВКЛЮЧВАНЕ:
Състои се в свързване на тръбите за входящите  и изходящите води  и включване 
на компресора към източник на ток с напрежение 220V или 380V. Производителят 
гарантира гаранционен и следгаранционен сервиз.
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Отпадъчната вода се излива в секцията за утаяване (1), като преминава през груба 
решетка. Тя може да бъде ръчна или автоматизрана. Грубата решетка задъжа 
всички неразградими материали, попаднали в канализацията, като предпазва 
агрегатите в съоръжението от задръстване и повреди. Механично пречистената 
вода постъпва в активатора (аерационна зона), разделен на денитрификация (2) и 
нитрификация (3). Аерационната зона е проектирана така, че да се получи ниско 
съдържание на утайка и високо качество пречистена вода. Подаването на въздух в 
аерационната зона се осъществява с мембранна или турбинна въздуходувка (4), а 
разпрашаването на въздуха се постига чрез тръбни или цилиндрични дифузори (5). 
От активатора (аерационната зона) водата преминава във втората утаителна секция 
(6), където утайката и пречистената вода се разделят. Отстраняването на излишната 
активна утайка и нейното прехвърляне към резервоара за стабилизация (7), както и 
рециркулацията на утайката към аерационната зона се осъществява посредством 
въздушно-водни помпи (8). Накрая пречистената вода напуска съоръжението през 
зъбен декантер и може да бъде заустена в река, канал, дере, в разливно поле или 
да се използва за напояване. При необходимост към пречиствателната станция 
могат да се инсталират помпена група, пясъчен филтър, измервателни уреди и 
инсталация за дезинфекция.


