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Το σύστημα επεξεργασιας λυμάτων Advantex AX20RT
αποτελεί ένα νέο τροποποιημένο μοντελο των
τυποποιημένων μονάδων βιολογικού καθαρισμού
ADVANTEX. Αποτελεί ιδανική λύση για την επεξεργασία των
λυμάτων αποκεντρωμένων συστημάτων, όπως
ξενοδοχειακές και τουριστικές μονάδες, συγκροτήματα
κατοικιών και μικροί οικισμοί.
Το AX20RT ειναι ένας ολοκληρωμένος βιολογικός
καθαρισμός έτοιμος για εγκατάσταση και χρήση, που
εγκαθίσταται όπως ακριβώς και μια απλή δεξαμενή με
επιχωμάτωση. Ο απλοποιημένος σχεδιασμός του
εξοικονομεί το κόστος εκσκαφών, εγκατάστασης,
λειτουργίας και συντήρησης. Το ΑΧ20RT συνδυάζει την αποτελεσματικότητα και την
υψηλή αποδοτικότητα ενός συστήματος Advantex AX20 με την απλότητα ενός προκάτ
συστήματος: όλα τα εξαρτήματα είναι προεγκατεστημένα στο εργοστάσιο με
αποτέλεσμα την μεγάλη ευκολία εγκατάστασης.

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
Το κόστος λειτουργίας υπολογίζεται σε €4/κάτοικο/έτος, περιπου. Η
συντηρηση του συστήματος είναι πάρα πολύ απλή και δεν χρειάζεται
πολύπλοκες παρεμβάσεις, αναλαμβάνεται δε από εμάς για 3 έτη,
τουλάχιστον, από την εγκατάσταση του συστήματος. Το σύστημα παραδίδεται με σύστημα
τηλεμετρίας και τηλεειδοποίησης, το οποίο ενημερώνει αμέσως τους τεχνικούς μας μέσω κινητού
τηλεφώνου, για άμεση επιδιόρθωση!
Η διάρκεια ζωής της μονάδας του βιολογικού καθαρισμού είναι πάνω από 25 έτη!
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΡΟΗΣ
Η εκροή του συστήματος ειναι BOD/TSS <10/10 mg/l, ενώ η απομάκρυνση αζώτου ανέρχεται σε
60%  70% στην λειτουργία σχεδιασμού και μπορει να φτάσει και το 90% με κατάλληλες ρυθμίσεις.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ!
Η μονάδα ΑΧ20RT επεξεργάζεται, ανακυκλοφορεί και αποθηκεύει
τα λύματα εντός μιας και μοναδικής δεξαμενής, επιφάνειας κάλυψης
1,85 m2 και ύψους 1,5 m. Λόγω των μικρών διαστάσεων του, το
σύστημα ειναι ιδανικό για εγκατάσταση σε μικρούς χώρους.

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Η μονάδα ΑΧ20RT είναι ιδανική για επιδιόρθωση  επέκταση υφιστάμενων συστημάτων: πολλές
σηπτικές δεξαμενές έχουν πλέον ξεπεράσει την αποθηκευτική τους ικανότητα ενώ ακόμα και οι
απορροφητικοί βόθροι μπορει να έχουν φράξει, αυξάνοντας κατακόρυφα το κόστος των διαδοχικών
εκκενώσεων. Με την εγκατάσταση της μονάδας AX20RT στην γραμμή της ήδη υφιστάμενης
δεξαμενής αφενός απαλλάσεται κανείς από το κόστος των εκκενώσεων και αφετέρου μπορει
να εκμεταλλευτεί την επεξεργασμένη εκροή (άρδευση γκαζόν, καλλωπιστικών φυτών και
δέντρων).




