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Модерна технология за чиста вода

Пречиствателна станция за битови отпадъчни води  за 6 човека

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Пречиствателната станция е стандартен клас механично-биологично 
пречиствателно съоръжение за пречистване на битово-фекални и 
промишлени отпадъчни води от еднофамилни къщи, малки  
предприятия, семейни хотели, къмпинги, мотели, крайпътни заведения, 
хижи, вилни селища и др. В пречиствателното съоръжение се изливат 
отходните води на тоалетни, бани, сервизни помещения и кухни. Тези 
инсталации също така могат да бъдат използвани 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 е изработена от якостен полипропилен, 
предназначен както за подземен, така и за надземен монтаж. 
Съоръжението представлява компактен пластмасов контейнер с 
цилиндрична форма, разделен от прегради на единични функционални 
камери. Състои се от: утайник, аерационна зона, вторичен утайник, 
складов участък за излишна утайка. Пречистващото съоръжение е 
снабдено с отварящ се капак, улесняващ следенето на пречистващия 
процес. Въздухът, необходим за аериране в аерационната зона, се 
подава от мембранен компресор, който се монтира във влагозащитена 
кутия извън пречиствателното съоръжение. Стабилността по време на 
работа на пречиствателното съоръжение се постига чрез използването 
на изпитана и проверена ДН - технолгия (денитрификация и 
нитрификация) чрез обогатяване на водата с кислород с тествана 
технология за фина аерация.
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КАПАЦИТЕТ, ГАБАРИТИ И МОЩНОСТ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ И СХЕМИ НА СТАНДАРТНО СЪОРЪЖЕНИЕ
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ДОПУСТИМИ ИЗХОДЯЩИ СТОЙНОСТИ

БПК - , ХПК **
: БПК5 20      / , ХПК 80      / , 20     / .l gml gml gm
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ПАРАМЕТЪР БПК 5 ХПК **

20 - 3080 - 9020-25mg/l
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