ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ

BIOKIETIC ®
Το σύστημα επεξεργασίας λυμάτων BIOKIETIC 2000
μετατρέπει νέα και υφιστάμενα
συμβατικά συστήματα επεξεργασίας, όπως οι σηπτικές
δεξαμενές, οι τάφροι διήθησης ή τα αμμόφιλτρα, σε προηγµένα
συστήµατα επεξεργασίας, με οικονοµία και απλότητα στην
εγκατάσταση και συντήρηση .

(ΒΚ2000) της ORWECO

Το σύστημα είναι σχεδιασμένο για την επεξεργασία παροχών
έως και 7,6 m3 /d, και συνδυάζει φυσικές, βιολογικές και χημικές
διεργασίες, όπως είναι η φίλτρανση, η συγκράτηση στερεών, η
καθίζηση, η εξισορρόπηση της ροής καθώς επίσης και η
προσθήκη χηµικών (για την χλωρίωση και αποχλωρίωση των
λυμάτων) σε μια μοναδική, συμπαγή συσκευή. Το τελικό
αποτέλεσμα είναι μια εκροή υψηλής ποιότητας απαλλαγµένη
από το οργανικό φορτίο και τα αιωρούµενα στερεά.
Το σύστημα ΒΚ 2000 μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε
συνδυασµό με μια πληθώρα συμβατικών συστημάτων
επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων, συμπεριλαμβανομένων
σηπτικών δεξαμενών, αμμόφιλτρων, αερόβιων συστημάτων,
λιποσυλλεκτών,
συστημάτων
άρδευσης,
τεχνητών
υγροβιοτόπων, ή κάθε άλλο σύστημα επεξεργασίας και
διάθεσης το οποίο είναι βιολογικά ή υδραυλικά ευαίσθητο, ή
η αντικατάσταση και η συντήρησή του είναι δύσκολες.
Εγκαθίσταται αµέσως µετά (στα ανάντη) από το συµβατικό σύστηµα επεξεργασίας των λυμάτων σας και
αµέσως πριν (στα κατάντη) από το σύστηµα τελικής διάθεσης. Η εγκατάσταση του BK2000 μεταξύ των
υποσυστημάτων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης ελλατώνει την οργανική και υδραυλική φόρτιση στα
κατάντη συστήµατα, πολλαπλασιάζοντας αφενός την αποτελεσµατικότητα της επεξεργασίας και
µεγιστοποιώντας αφετέρου το χρόνο ζωής του συστήµατος τελικής διάθεσης.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ
∆ΙΑΘΕΣΗΣ

BIOKIETIC 2000
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BIOKIETIC ® - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Τα λύματα εισέρχονται στη δεξαµενη καθίζησης και παραµονής (την πρώτη από τις 9 ζώνες καθίζησης
του συστήματος) όπου σε πρώτη φάση κατακρατείται ένα ποσοστό του BOD και των αιωρούµενων
στερεών, ενώ το σύστηµα εξισορρόπησης της παροχής τροφοδοτεί τα λύματα διαμέσου του
συστήματος επεξεργασίας. Η εξισορροπημένη παροχή διέρχεται διαμέσου της συσκευής τριτοβάθµιας
επεξεργασίας, όπου τρείς ζώνες φίλτρανσης και οκτώ επιπλέον ζώνες καθίζησης παρέχουν την
απαιτούµενη επεξεργασία, αποµακρύνοντας αποτελεσµατικά το BOD και τα στερεά, τα οποία έχουν
παραμείνει στα λύματα. Σε περίπτωση που απαιτείται χλωρίωση  αποχλωρίωση των λυμάτων, αυτή
γίνεται με δοσοµέτρηση χηµικών, η οποία μπορεί να γίνει αυτόματα.
Ένα ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό του συστήματος
επεξεργασίας BK2000 είναι η ικανότητά του να

διαχειρίζεται αποτελεσµατικά τα διάφορα υδραυλικά
και οργανικά πλήγµατα, τα οποία μπορεί να προκύψουν
από το πλύσιμο των ρούχων ή των πιάτων, τη χρήση
αποσκληρυντικών ή άλλων ουσιών, την
προσωρινή
αύξηση των εξυπηρετούμενων κατοίκων κ.α., μέσω της
διαχείρισης της παροχής από τις 6 ανεξάρτητες θύρες και
42 θαλάµους εξισορρόπησης της ροής. Έτσι, παροχές έως και 7,6 m3/d εξισορροπούνται σε ποσοστό
μεγαλύτερο του 50% , επιτρέποντας έτσι την πλήρη εκμετάλλευση του όγκου της ανάντη δεξαμενής
επεξεργασίας του συμβατικού συστήματος για την αποθήκευση και επεξεργασία των συσσωρευμένων
λυμάτων και τον διπλασιασμό της απόδοσης επεξεργασίας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η εγκατάσταση του συστήµατος BK2000 είναι πολύ απλή : η μοναδική εκσκαφή που
απαιτείται είναι για την τοποθέτηση της δεξαμενής καθίζησης και παραμονής, καθώς
επίσης και των σωληνώσεων σύνδεσης. Η συμπαγής και εύκολα μεταφερόμενη δεξαμενή
είναι ήδη εφοδιασμένη με ενώσεις για τις σωληνώσεις εισροήςεκροής, με αποτέλεσμα η
εγκατάσταση να διαρκεί όχι περισσότερο από µερικές ώρες. Οι συνδέσεις των
σωληνώσεων είναι πολύ απλές, ενώ δεν απαιτούνται οποιουδήποτε είδους ηλεκτρολογικές συνδέσεις.
Αµέσως µετά την εγκατάσταση, το σύστηµα είναι σε θέση να επεξεργαστεί αποτελεσµατικά τις
εισερχόµενες παροχές αξιόπιστα και µε ασφάλεια.

Το ΒΚ2000 συντηρείται απλά και γρήγορα, από την επιφάνεια του εδάφους, χωρίς να
απαιτούνται βυτιοφόρα για την εκκένωση της δεξαμενής, ή άλλος ειδικός εξοπλισμός. Το
καπάκι εισόδου το οποίο κλειδώνει εμποδίζει την είσοδο χωρίς άδεια, και το καπάκι
ασφαλείας προστατεύει από ατυχήματα. Η συχνότητα των επιθεωρήσεων διαφέρει από
εφαρμογή σε εφαρμογή, αλλά συνήθως είναι µια φορά το χρόνο .
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BIOKIETIC ® - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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Καπάκι εισόδου
Το καπάκι ασφαλίζει στο
πάνω τμήμα του
συστήματος και
διατίθεται σε μαύρο ή
πράσινο χρώμα.
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Αποσπώµενο προστατευτικό υγρασίας/
ατµών
6
Ένα κάλυμμα αποτρέπει
την είσοδο υγρασίας
στη συσκευή BK2000
και δέχεται τροφοδότες
χημικών.

Φίλτρα παροχής σχεδιασµού και
µέγιστης παροχής
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Επιφάνεια ροής µε ρυθµιζόµενο
θυρόφραγµα

Η επιφάνεια ροής
βρίσκεται κατάντη των
έξι θυρών εισροής. Τα
υγρά που εισέρχονται ή
εξέρχονται από την
συσκευή τριτοβάθμιας επεξεργασίας
ΒΚ2000 ελέγχονται και κατευθύνονται από
την επιφάνεια ροής.
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Περιµετρική ζώνη καθίζησης
Τοποθετημένη κατάντη
των παραπάνω φίλτρων,
αποτελεί τη δεύτερη από
τις εννιά ζώνες καθίζησης
του ΒΚ2000

∆ιαµερισµατοποιηµένη ζώνη
καθίζησης

Περιέχει 42 θαλάμους
εξισορρόπησης και 100
γραμμικά μέτρα
φίλτρανσης. Παρέχει
ένα εμβολικό μονοπάτι
ροής πολλών
κατευθύνσεων διαμέσου της συσκευής
ΒΚ2000.

Καπάκι ασφαλείας

Τοποθετημένο
κάτω από το
καπάκι εισόδου
προστατεύει από
ατυχήματα και
αφαιρείται κατά τη συντήρηση
του συστήματος.

9 Συνδέσεις εισροής - εκροής

1

Τα φίλτρα συγκρατούν το
BOD και τα στερεά μέσα
στη δεξαμενή καθίζησης
και αποθήκευσης.
Καθαρίζονται
εύκολα και λειτουργούν όλο το χρόνο ζωής
του συστήματος
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Η σύνδεση των
σωληνώσεων
είναι
υδατοστεγής,
απλή και
γρήγορη.

10 Σφικτήρας ασφαλείας
Το καπάκι εισόδου
και οι δακτύλιοι
ασφαλίζονται στη
θέση τους από
ειδικό σφικτήρα
με ατσάλινο κούμπωμα.

Πρόσθετα δακτυλίδια

3
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7 ∆εξαµενή καθίζησης και παραµονής
Η δεξαμενή καθίζησης και
παραμονής είναι
κατασκευασμένη από
πολυαιθυλένιο που αντέχει
στη διάβρωση. Για να
αυξηθεί ο όγκος
αποθήκευσης λυμάτων και στερεών μπορούν
να προστεθούν ειδικά δακτυλίδια.

Όταν απαιτείται
αύξηση του
όγκου ή του
βάθους της
δεξαμενής
καθίζησης προστίθενται δακτυλίδια
από 15 έως 183 cm.

11 Τροφοδότης χηµικών
Υπάρχει η
δυνατότητα
χλωρίωσης και
αποχλωρίωσης
των λυμάτων με
ταμπλέτες χημικών.

Μακεδονίας 20, 67100, Ξάνθη, τηλ.: 25410 - 28349, 84360 & 84469, fax: 25410 - 84468
e-mail: info@envima.gr, web: www.envima.gr

