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Čisto za ponovno uporabo
Izkoriščenost naprave je 100%:
tveganje za zamašitev izključena!

Mala čistilna naprava s
pritrjeno biomaso

EN 12566-3 velikosti 4-50PE

Naše prednosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Robustna konstrukcija iz armiranega poliestra
Nizka proizvodnja blata
Preprost in zanesljiv elektronski sistem za nadzor s prikazom delovanja
preko svetlobnega signala
Možnost nadzora delovanja preko
GSM-GPRS telemetrije
Energetsko varčen kompresor
Specifična površina pritrjene biomase (200m2/m3), velika površina
za razvoj biomase
Uspešno testirana na toksična in hidravlična nihanja
Odlični rezultati čiščenja
Več kot 15.000 vgrajenih enot našega partnerja in 40 let izkušenj
Minimalno vzdrževanje, nizki obratovalni stroški
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water flows over the rocks and stones. This perfect example of natural
collaboration results in a purification process that provides crystalclear water
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“Naučili smo se od narave”
ecobeton water technologies
Kako deluje?
Inspired by this biological example from nature, ecobeton water
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The fixed bed is shaped like a long cylinder, with built-in lamellae on the
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specific surface and the design itself of the carrier material makes it
possible to a larger amount of organisms to settle in the same
volume. This results in a smaller treatment plant that needs less
space
than most treatment systems. The fixed bed carrier material is
Naša tehnologija
made up of modular bundles.
Navdih tega biološkega primera iz narave, smo uspeli ujeti v naše čistilne naprave. Uporaba nosilnega materiala znotraj bioreaktorja čistilne naprave ponuja možnost bakterijam, ki so že prisotne v odpadni vodi, da se
pritrdijo na nosilni material in tvorijo biofilm. Prezračevanje in gibanje vode v bioreaktorju zagotavlja konstanten in optimalni stik med mikroorganizmi na nosilnem materialu in pretokom vode.

Povečana slika plastičnih nosilcev bioaktivne snovi.
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Pritrjena biomasa
Kaj je “ pritrjena biomasa”?
Nosilni material, imenovan “pritrjena biomasa”, je zasnovan tako, da predstavlja
idealno ohišje za bakterije, da lahko na njem čvrsto in varno rastejo. Bakterije tvorijo
biofilm, ki omogoča da se iz odpadne vode odstranjuje ogljik in dušik. Čeprav je 95%
nosilnega materiala votlega ima 200 m2/m3 specifične površine.

Primer vgradnje:

Biofilm je tvorjen dvoplastno. Zahvaljujoč aeraciji (vložek kisika v sistem) je biološki sistem sposoben izkoristiti tako nitrifikacijo kot denitrifikacijo.
Rezultat biološkega procesa je, da se dušik iz odpadne vode pretvori v plinast
dušik in se tako sam odstranjuje iz odpadne vode.

Parameter

Enota

Rezultat

Zakon

Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)

mg/L

17

30

94,4%

Kemijska potreba po kisiku (KPK)

mg/L

72

150

88,7%

Suspendirana snov (SS)

mg/L

30

Amonijev dušik (NH4N)

mg/L

3,1

pH vrednost

91,20%
20

6,5…8

-

Skupni dušik (Ntot)

mg/L

18

-

Fosfor skupni (Ptot)

mg/L

4,2

-

92,50%

66,7%

200% test: Po normalnem 38 tedenskem testu delovanja je bila ta naprava uspešno testirana tudi pri dodatnem 4 tedenskem dotoku 200% obremenitve! To pomeni, da je sistem 5 P.E. sposoben začasno sprejeti
obremenitev 10 P.E. pri enakih čistilnih rezultatih! Nizek okupacijski test (5+2) je bil tudi uspešno izveden.
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Zakaj uporabiti postopek čiščenja s pritrjeno (fiksirano) biomaso?
•
•
•
•
•
•

Idealna tehnika čiščenja za male čistilne naprave.
Odlična odpornost na večje obremenitve in nihanja v obremenitvah.
Zelo majhno obraščanje nosilnega materiala.
Zagotavlja postopno rast in zamenjavo bakterijske populacije v bioreaktorju.
Zagotavlja bolj stabilne in bolje pritrjene bakterijske kolonije.
Ni nevarnosti izpiranja in izgubljanja bakterijske populacije.

Enostavno in poceni vzdrževanje
Ob rednem vzdrževanju in normalnem delovanju je odvoz odvečnega blata potreben vsake 2-3 leta.
Vsaki čistilni napravi so priložena navodila za obratovanje in vzdrževanje. Servis in vzdrževanje lahko izvajate
sami ali pa za to pooblastite nas. Ponujamo pogodbo o rednem vzdrževanju čistilne naprave, z možnostjo
sklenitve večletnega vzdrževanja, ki vam jamči hitro odzivnost in maksimalno življenjsko dobo vaše čistilne
naprave BIO-TECH.

Majhna poraba energije:
Pri normalnem delovanju panela z LCD zaslonom je skupna poraba elektrike okoli 14,4 kWh letno. To je kar
40% manj od porabe ostalih kontrolnih enot.
Uporabljamo najnovejša stroškovno učinkovite, varčne in trajnostne kompresorje.

Tehnični podatki
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Za doseganje ustreznega učinka čiščenja je potrebno upoštevati navodila za vgradnjo in vzdrževanje čistilne
naprave BIO-TECH ter upoštevati čas začetka vzpostavljanja ravnovesja v čistilni napravi imenovanega zagonska faza, ki običajno traja 6 tednov. Glede na obremenitve in temperature odpadne vode, čas začetnega
vzpostavljanja ravnovesja variira med 3-12 tedni.
ZRAČNIK
JAŠEK ZA JEMANJE
BLATA IZ ČN

NASTAVEK ZA CEVI DO
ELEKTRO OMARICE

VTOK

IZTOK

Garancije
Ohišje čistilne naprave je narejeno iz armiranega poliestra, ki zagotavlja 100% kemično odpornost in dolgo
življenjsko dobo brez stroškov vzdrževanja najmanj 50 let (ob upoštevanju navodil za vgradnjo).
Na posamezne dele čistilne naprave dajemo garancijo:
Plastični modul: 10 let.
EPDM membranska aeracijska plošča: 5 let.
Električni in elektro-mehanske komponente: 2 leti
Nudimo tudi 30 letno garancijo na vodotesnost posode ob sklenitvi vzdrževalne pogodbe.
Če čistilne naprave ne boste več potrebovali (npr. pri priključitvi na javno knalizacijsko omrežje), se čistilni
modul enostavno odstrani, ohišje se očisti in se ga lahko uporablja kot zbiralnik za deževnico.
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Opis postopka čiščenja
Varno in enostavno
V notranjosti čistilne naprave ni električne opreme, ker je vsa električna napeljava nameščena zunaj posode.
Zunaj posode so zahteve za zrak zagotovljene na varen in vzdrževanju prijazen način.

VTOK
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NOSILCI BIOAKTIVNE
SNOVI

PREZRAČEVALNA
PLOŠČA

ZRAČNO DVIŽNO
ČRPANJE

Postopek čiščenja
1.Primarni usedalnik

Siva voda (tuš,umivalnik…) in črna voda (stranišča), ki prihajata iz hiše pritečeta
v primarni usedalnik. Tu se težki sedimenti umirijo in utekočinijo. Od tu naprej se
odpadna voda preko gravitacije pretaka v bioreaktor.

2.Bioreaktor

V bioreaktorju se nahajajo plastični moduli-nosilni material na katerih rastejo
bakterije. Te tvorijo biofilm s tem, da se pritrjujejo trdno na nosilni material, tako
da bakterij ni mogoče izprati. S tem zagotavljajo idealno okolje in garancijo za
dobro biološko čiščenje.

3. Aeracija

Zrak in kisik se vpihujeta skozi membransko puhalo, ki je nameščeno pod
plastičnim modulom. Membransko puhalo lahko zlahka odstranimo, če se
pred njim odstranijo plastični moduli. Vpihovanje zraka je bistven element
za bakterije, da se lahko razvijajo in rastejo. Vpihovanje je nestalno in je pod
nadzorom elektronskega sistema.

4.Zračno-dvižno črpanje
in naknadni usedalnik

V naknadnem usedalniku poteka dvig zraka (blato-povratek), ki zagotavlja
ponovno kroženje usedlega blata in ga vrača nazaj v primarni usedalnik kjer se
ponovno vključi v process čiščenja.

5. Iztok

Prečiščena voda zapusti sistem čiščenja odpadnih voda in se vrne v naravo.
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Oprema
Čistilne naprave so opremljene s čistilnim modulom s kompresorjem, EPDM membrano,
elektro omaro s krmilno enoto in pokrovom.
Elektro omara s krmilno enoto:
• Sistem deluje avtomatsko in samostojno.
• Preprost in enostaven za delo (ne potrebuje prenosnega računalnika za delovanje in programiranje).
• Inovativen sistem (posebej načrtovan za male čistilne naprave).
• Vnaprej programiran prvi zagon male čistilne naprave.
• Minimalno posredovanje operaterja.

Dodatna oprema, ki omogoča še več možnosti:
Vzorčna posoda:
Vzorčevalna ročna črpalka, ki se jo vgradi v zadnji prekat čistilne naprave omogoča
enostavno vzorčenje očiščene odpadne vode (iztoka iz čistilne naprave).

Povišanje vratu čistilne naprave:
Čistilno napravo se lahko zviša na višino, ki je potrebna. To se naredi tako, da se zviša
vstopna jaška čistilne naprave, kar omogoča vgradnjo na različnih nivojih terena.

Ob nakupu predložimo:
•
•
•
•
•
•

Izjavo o lastnostih
CE znak
Navodila za montažo
Navodila vgradnje
Garancijo
Dnevnik za vpis dela na čistilni napravi

Učinek čiščenja MKČN, ki je naveden na izjavi o lastnostih, je osnova za znižanje okoljske dajatve.
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Kaj je potrebno preveriti pred nakupom MKČN:
•
•
•
•
•
•

Določiti kapaciteto MKČN glede na sedanjo in prihodnjo obremenjenost odpadne vode.
Dobro poznati teren (nevarnost podtalnice, geomehanske lastnosti terena ipd.).
Poznati način odvajanja očiščene odpadne vode in možno lokacijo za MKČN.
Vedeti, ali želite pohodno ali povozno MKČN.
Vedeti, ali želite notranjo ali zunanjo krmilno enoto.
Preveriti zagotavljanje ustreznega učinka čiščenja (izjava o skladnosti)…

Za MKČN do 50 PE gradbeno dovoljenje ni potrebno (V primeru, da umestitev posega v območja varovalnih pasov ali varovana območja – je potrebna pridobitev vodnega soglasja, ki ga pridobite na področni enoti Agencije
Republike Slovenije za okolje).
Po vgradnji MKČN in vzpostavitvi stabilnih razmer (najpozneje 15 dni po pričetku obratovanja) ste dolžni na
sedežu podjetja izvajalca javne službe prijaviti MKČN na ustreznem obrazcu.
Na podlagi «Poročila o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo» se vam bo znižalo plačevanje
okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za
onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 80/12, 98/15).

Nakup in dobava
V ceni čistilne naprave je vključena celotna čistilna naprava BIO - TECH z opremljeno elektro omaro, vsa dokumentacija, dostava čistilne naprave na lokacijo, zagon in šolanje uporabnikov.
Ponujamo možnost izkopa gradbene jame, postavitev v jamo, zasutje in pogodbo o vzdrževanju.

Zanesljiv partner
Začetki podjetja Technol segajo v leto 1990. Danes je podjetje Technol, ki ima lasten razvoj in proizvodnjo, aktivno po celotni Evropi, Rusiji, Bližnjem Vzhodu. Deluje predvsem v panogi prečiščevanja vod, od bazenske vode
do industrijske vode, komunalne vode in pitne vode.
Podjetje Technol ima pridobljene certifikate kakovosti ISO 9001/14001.

TECHNOL Portorož d.o.o.
Industrijska cesta 6e
6310 Izola, Slovenija
Tel: 05 662 53 40
Faks: 05 662 53 41
info@technol.si
http://www.technol.si/komunalne-vode/
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