Ε ΠΕ Ξ Ε ΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ADVATEX

®

Εγκαθίσταται για την επεξεργασια λυμάτων από ξενοδοχεία
και τουριστικές εγκαταστάσεις, συγκροτήματα κατοικιών
και οικισμούς.
• Τριτοβάθμια εκροή (BOD5 και S.S. < 5 ppm)
• Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
• Χωρίς οσμές και θόρυβο
• Χωρίς παραγωγή λάσπης
• Ελάχιστες απαιτήσεις για λειτουργία και συντήρηση.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ EKOL
Εγκαθίστανται

για

την

μεμονωμένες

κατοικίες,

επεξεργασία
ξενοδοχεία

λυμάτων
και

από

τουριστικές

μονάδες, σχολεία, μικρούς οικισμούς, αλλά και βιοτεχνικές
μονάδες μετα από κατάλληλη επεξεργασια.
• Μονάδες αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων με
βιορότορες.
• Δεν προαπαιτεί την κατασκευή σηπτικής δεξαμενής.
• Αξιόπιστες και ασφαλείς για το περιβάλλον και τη δημόσια
υγεία.
• Δευτεροβάθμια εκροή (ΒOD5 < 20 mg/l και S.S. <35 mg/l).

BIOROCK
Εγκαθίσταται για την επεξεργασία λυμάτων από μεμονωμένες
κατοικίες.
• Βιολογικό φίλτρο (με πληρωτικά υλικά)
• Λειτουργεί χωρίς ρεύμα
• Τριτοβάθμια επεξεργασία (ΒOD5 < 10 mg/l και S.S. < 10
mg/l)
• Ελάχιστες απαιτήσεις για λειτουργία συντήρηση
• Χωρίς οσμές και θόρυβο
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FUSIO
Εγκαθίσταται για την επεξεργασία λυμάτων από μεμονωμένες
κατοικίες και εμπορικές δραστηριότητες.

Πρόκειται για

πρωτοποριακό σύστημα επεξεργασίας λυμάτων με υψηλά
επίπεδα

επεξεργασίας

το

οποίο

συνδυάζει

αερόβια

και

αναερόβια βιολογική επεξεργασια.
• Συμπαγές και εύκολο στην εγκατάσταση
• Τριτοβάθμια επεξεργασία (ΒOD5 < 10 mg/l και S.S. < 15
mg/l)
• Ελάχιστες απαιτήσεις για λειτουργία συντήρηση
• Η απόδοσή του δεν επηρεάζεται από διαλείπουσα λειτουργία

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ - ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ ΧΛΩΡΙΩΤΕΣ ΒΙΟ
- DYAMIC
Με

ταμπλέτες.

Χρησιμοποιούνται

για

εγγυημένη,

αποτελεσματική, οικονομική, απολύμανση πόσιμου νερού ή
λυμάτων χωρίς ρεύμα. Αυτόματα ρυθμιζόμενοι και πλήρως
αναλογικοί.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΟ - KIETIC ®
Eγκαθίσταται μετά από τη σηπτική δεξαμενή ή μετά από
δευτεροβάθμια

βιολογική

επεξεργασία

και

λειτουργεί

χωρίς ηλεκτρική ενέργεια ως:
• Σύστημα συγκράτησης  απομάκρυνσης στερεών
• Σύστημα εξισορρόπησης και διήθησης της εκροής
• Πρόσθετη (τριτοβάθμια) βιολογική επεξεργασία
• Σύστημα χλωρίωσης και απολύμανσης εκροής.

ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ∆ΙΑΛΕΛΥΜΕΝΟ
ΑΕΡΑ (DAF)
Eίναι μια μονάδα φυσικοχημικού διαχωρισμού και
αφαίρεσης
κολλοειδών
ουσιών,
λαδιών,
λιπών,
γαλακτοποιημένων λαδιών, ινών και στερεών. Το σύστημα
ειναι κατάλληλο για την επεξεργασία των αποβλήτων από
σφαγεία, διυλιστήρια, βαφεία, χημικές βιομηχανίες,
βυρσοδεψεία, επεξεργασία γαλακτοποιημένων λαδιών
και τυροκομικές και γαλακτοκομικές εγκαταστάσεις. Η
δεξαμενή της μονάδας ειναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο
χάλυβα.
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∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ GREASE
GUARDIA®
Eίναι μια αυτόματη μονάδα συλλογής και απομάκρυνσης
λιπών και ελαίων από κάθε εμπορική εγκατάσταση που
περιλαμβάνει κουζίνα.
• Απόδοση πάνω από 95%
• Παρέχει προστασία στην πηγή
• Είναι εύκολο στην εγκατάσταση και συντήρηση
• Περιβαλλοντικά φιλικό.

∆ΙΑΧΩΡΙΣΤHΣ ΛΑ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ MOBILAP
Aπομακρύνει έως και 32 κιλά λιπών  ελαίων σε μια ώρα,
και είναι ιδανικός για κάθε εμπορική εγκατάσταση που
περιλαμβάνει κουζίνα.
• Απαιτεί ελάχιστη συντήρηση
• Είναι μικρός σε μέγεθος, αθόρυβος και δεν εκλύει οσμές
• Είναι εύκολος στην εγκατάσταση
• Αντέχει σε υπερφορτίσεις
• Είναι κατασκευασμένος από υλικά που αντέχουν στη
διάβρωση.

∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΛΑ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ
ORES
Είναι κατασκευασμένοι για το διαχωρισμό λαδιών 
πετρελαιοειδών από υγρά απόβλητα, με τη βοήθεια
ειδικών

φίλτρων. Τοποθετούνται

κάτω

από

δρόμους,

χώρους στάθμευσης, ή χώρους πρασίνου. Ιδανικοί για
επεξεργασία

απόνερων

από

λεβητοστάσια

και

μηχανοστάσια και για καθαρισμό σεντινόνερων και
νερών από πλυντήρια αυτοκινήτων.
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