Пречиствателни станции за отпадъчни води
● Пластмасови резервоари за подземен монтаж ● Екструдиране на листова пластмаса

... защото водата е живот ...

Водата покрива 70% от нашата планета, като само 2,6% от нея е
питейна вода. Поради тази причина, наше основно човешко задължение е
да запазим нейната чистота. Компанията Aquatec VFL представя на
пазара специфично оборудване - пречиствателна станция за отпадъчни
води AT с патентована технология VFL. Това е начинът, по
който всеки от нас, със собствени усилия, може да
допринесе за глобалното опазване на околната среда.

www.prechistvatelnastancia.com

За Aquatec VFL s. r. o.
На базата на дългогодишен опит, с международен екип от
специалисти по пречистване на отпадъчни води, компанията
Aquatec VFL s. r. о., намираща се в Dubnica над Váhom, Словакия,
е създадена с намерението да въведе иновативен и уникален модел на жилищни пречиствателни станции,
което е ключов момент в производствената и програма. Тази програма предлага пълна гама от жилищни,
предварително сглобени пластмасови пречиствателни станции до 900 ЕЖ и компактни стоманобетонови
пречиствателни станции до 20 000 ЕЖ.
Философията на компанията е да се достави до европейските и световни пазари определен вид
пречиствателна станция, отговаряща на най-строгите изисквания от гледна точка на европейска
технология, както и високи изисквания по отношение качество на заустваните води, материали, статичнa
у с то й ч и в о с т, л е с н а п о д д р ъ ж к а н а
пречиствателните станции и накрая, но не
на последно място, лесна достъпност.

... защото водата е живот ...

„Вертикален лабиринт поток“ - VFL®. Aquatec VFL използва добре изградена система за биологично
пречистване на отпадъчните води с интегриранo акумулиране на внезапно постъпваща вода. Технологията
е известна също и под международната марка „Вертикален лабиринт поток“ - VFL® (Vertical Flow Labyrinth VFL®). Технологията е патентована и името на марката е защитено с авторски права.
Технологията, използвана в процеса на пречистване, осигурява високо качество на пречистената вода, при
ниски инвестиционни и експлоатационни разходи.
През 2012 г. компанията създаде линия за ротационно
оформяне (леене) на пластмасови изделия и разшири
портфолиото си „Дъждовни води“ с производството на
подземни и надземни пластмасови резервоари,
комплектовани с цялостно технологично оборудване.
В областа на питейните води, компанията е започнала
да произвежда по метода на ротационното
оформяне висококачествени водомерни шахти.
Aquatec VFL s. r. о. се фокусира върху предоставянето на
услуги, задоволяващи нуждите и желанията на клиентите.
Компанията вгражда своя собствена система за развитие и
дизайн на продуктите. Високо квалифициран персонал
предоставящ консултации, транспортиране, монтаж и
пускане в експлоатация.
Гаранционните условия и обслужването на клиентите
се предоставят на най-високо ниво.

„Вертикален лабиринт поток“ – VFL® - Процес на
пречистване
Технологията използва процес на „активна утайка с продължителна аерация”, с
биологично отстраняване на азот и фосфор, като съчетава следните процеси в
един общ резервоар (биореактор): механично пречистване, съхранение на
излишната утайка, биологично третиране с ниско натоварване на активната
утайка, отделяне на активната утайка от пречистената вода във вторичното (крайно) утаяване и регулиране
на променливия поток в зоната на задържане (ретензия).
Процесът на пречистване се състои от няколко технологични процеса. Суровите отпадъчни води постъпват
в не-аерираната камера за активна утайка с анаеробна и анокси зони, където се смесват с рециркулиращата
активна утайка, механичното пречистване на постъпващите сурови отпадъчни води и разграждане на
грубите примеси, денитрификация и задържане на лесно разградими органични замърсители се извършва
в не-аерираната камера за активна утайка, която е разделена от вътрешни преградни стени, създаващи
вертикалния лабиринт поток, където се извършва вътрешната рециркулация.

1 – Анаеробна и анокси зони с „вертикален лабиринт поток“
2 – Аерационна камера с активна утайка (нитрификатор)
3 – Вторичен утаител (камера)
4 – Интегрирана зона за задържане
5 – Ер-лифт в анаеробната камера (вътрешна рециркулация)
6 – Ер-лифт в аерационната камера
(рециркулация на излишна активна утайка)
7 – Дифузори за фино-мехурчесто аериране
8 – Регулатор на потока

След това, сместа от утайка и вода преминава гравитационно в аерираната камера за активна утайка, в която
са разположени фино мехурчести дифузори. Тук се извършва биологичното разграждане на органичните
замърсители, нитрификацията и отделянето на фосфора. Сместта от вода и активна утайка постъпва във
вторичния утаител, където активната утайка се отделя от пречистената вода. Пречистените отпадъчни води
се заустват в приемника, инфилтрирани или рециклирани, а отделената активна утайка се рециркулира
посредством ер-лифт. Във вторичния утаител е инсталиран регулатор на потока при
водното ниво, който регулира изходящия поток и поддържа водното ниво между
нормалното и максималното в целия биореактор (интегрирана зона на задържане).
Въздухът под налягане се доставя от въздуходувки за аериране на камерата за активна
утайка и за рециркулацията посредством ер-лифт помпите. Рециркулацията и
аерацията се управляват от микропроцесорен модул, който също така позволява
пречиствателната станция за отпадъчни води да работи на
различни режими, в зависимост от натоварването.

Вертикален лабиринт поток - VFL® - Процес на пречистване AT plus
Методът за пречистване на отпадъчни води с подобрено отстраняване
на азот и фосфор в пречиствателните станции за отпадъчни води АТ
плюс се характеризира с нов контрол на управление, с прекъсване на
аерацията, рециркулацията и смесването на активната утайка. Късите
периоди на аериране се редуват с къси периоди на рециркулация и
смесване, при което въздухът под налягане се насочва към дифузорите,
или към рециркулационните ер-лифт помпи.
Превключването между дневните цикли на режимите с фиксирана или
променлива продължителност на периода на аериране и периодите на
рециркулация и смесване на активната утайка се осигурява чрез
микропроцесорен управляващ модул. В случай на
необходимост от адаптиране на рециркулацията или
аерирането към промени в качеството и количеството
на отпадъчните води, може просто да се превключи на
различен режим, ръчно или автоматично, въз основа
на измерените параметри, като тази промяна може да
се извърши също и дистанционно, в случай, че
пречиствателната станция е оборудвана с подходящ
комуникационен модул, например GSM модул.
Методът за пречистване на отпадъчни води с подобрено
отстраняване на азот и фосфор в пречиствателните станции за
отпадъчни води AT plus се характеризира със следните процеси:
- по време на краткия период на аерация, аерирането и смесването на активната утайката се
извършват в аерационната камера с активна утайка, като едновременно с това,
рециркулацията и смесването на активната утайка в анаеробната камера за активна утайка
се спира или интензивността на рециркулация и смесване се намалява значително. В
аерационната камера се осъществява процес на аеробно окисляване на органичните

вещества, нитрификация на редуцирани форми на азотни съединения и натрупване на фосфор в активната утайка. В анаеробната
зона и анокси зоната на „Вертикалния лабиринт поток“ се осъществаява утаяване на по-тежките частици от суровите отпадъчните
води и по-тежките частици от активната утайка, докато рециркулацията и смесването на активната утайка се спират или
интензивността им намалява. По този начин се създават анаеробни условия по-близо до дъното на неаерираната камера, където
настъпва процес на хидролиза и ферментация на утаени и колоидни биоразградими органични вещества, при което се осъществява
активната утайка. Така се получава лесно достъпен субстракт за денитрификация и акумулиране на фосфор от микроорганизмите в
активната утайка, което води до по-ефективно отстраняване на азота и фосфора.
- по време на краткия период на рециркулация, аерирането и смесването на активната утайка в аерационната камера се спира или
интензивността на аериране и смесване в аерационната камера се намалява значително, като едновременно с това в неаерираната
камера се извършва рециркулация и смесване на активната утайка. В анокси зоната на„Вертикалния лабиринт поток“ се осъществява
процес на денитрификация в присъствието на лесно достъпен субстракт за денитрификационните микроорганизми от
рециркулацията в неаерираната камера. В аерационната камера, концентрацията на разтворения кислород се намалява чрез
усвояване на органични вещества. В анаеробната зона на „Вертикалния лабиринт поток“, се извършва усвояване на леснодостъпен
субстракт от бактериите, акумулиращи фосфора.

Един или повече двупосочни или трипосочни електромагнитни вентили служат за пренасочване на въздуха под
налягане последователно към въздушния клон за аерация и въздушните клонове за рециркулация или
увеличаване на въздушния поток във въздушния клон за аериране,
230 V
MPR
докато въздушният поток в клоновете за рециркулация се намалява.
AQC PLUS 11
10
Несинхронните процеси на аериране и рециркулация на активната
A B C D E F
утайка, с използване на въздуха от въздуходувката позволяват да се
осъществи икономия на ел.енергия, използване на въздуходувка с по9
нисък капацитет, а също така води и до удобна и стабилна работа
на ПСОВ.
13 – Пречистени води
1 – Постъпващи отпадъчни води
14 – Ерлифт помпа за миксиране съдържаниет
2 – Кошова решетка
на кошовата решетка
3 – Вътрешна рециркулация – ерлифт помпа
4 – Анаеробна и анокси зона с „Вертикален лабиринт поток“
5 – Аерационна камера с активна утайка (нитрификатор)
6 – Финно мехурчести дифузори
7 – Вторичен утаител (камера)
8 – Рециркулация на утайка – ерлифт помпа
9 – Въздуходувка
10 – Ел.захранване 230 V, 50 Hz
11 – Управляващ микропроцесорен модул AQC Plus (GSM)
12 – Интегрирана зона за задържане
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2004

Създаване на компанията - производство на пречиствателни станции за отпадъчни води,
използващи технологията VFL, система за биологично пречистване на отпадъчни с
интегрирано задържане на водите, действаща на Словашкия пазар

2006

Изпитване за ефективността на ПСОВ съгласно EN 12566-3,
изработен в PIA - Институт за тестване на технологии за
пречистване на отпадъчни води в Аахен, Германия
Изграждане на фирмени помещения в Dubnica
Производство на пречиствателни станции за отпадъчни води в
Литва в сътрудничество с Литовска партньорска компания
Представяне на продукцията на Чешкия и Полския пазари

2007

История

Знак за съответствие CE
Компанията изключително издава Декларация за съответствие,
отговаряйки на изискванията на EN 12566-3
Представяне на продукцията на Унгарския и Украинския пазари
Стартиране на производствена дейност за ПСОВ в Сирия

2008

Ротационно произведен заключващ се капак за ПСОВ
Ротационно произведен коничен удължител за AT 10 и АТ 12
пречиствателни станции
Ротационно произведена въздуходувна шахта с проектиран
заключващ се капак
Получаване на сертификат ISO 9001 и ISO 14001
ПСОВ спечели златен медал на изложението CONECO през 2008 г.

2011

2009

Представяне на продукцията на Френския, Румънския и Словенския пазари
Тест за ефективността "Veolia Protokol", изработен в PIA - Институт за тестване на
технологии за пречистване на отпадъчни води в Аахен, Германия
Разширяване на складови помещения - допълнително външно пространство за съхранение
Запознаване с изисквания "Arette" в съответствие с
Френското законодателство
Създаване на графичен дизайн на работното място за
ротационно обработване (леене) на пластмаси
Представяне на продукцията на Немския пазар с DIBt – сертификат
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2012

Създаване на линията на ротационното обработване
(леене) на пластмаси
Стартиране на производство посредством
ротационното обработване (леене). Производство на
подземни и надземни резервоари за дъждовни води
и водомерни шахти.

2013

Представяне на продукцията на Италианския, Българския и Гръцкия пазари

2016

2015

Откриване на E-магазин с ротационното обработени
продукти

2014

Стартиране на производството на ротационното
обработени форми

Представяне на продукцията на Хърватския пазар

Тестване на нов тип ПСОВ в PIA - Институт за тестване на технологии за пречистване на
отпадъчни води в Аахен, Германия
Представяне на продукцията на Австрийския пазар.
Възстановяване и разширяване на производствени съоръжения за ПСОВ.
ПСОВ АТ плюс беше отличена със златен медал на изложението CONECO 2016.
Създаване на PP (полипропиленова) пластмасова листова екструзионна линия
и търговска продажба на произведените РР листове.

Жилищтни Пречиствателни станции за отпадъчни води
Компактните жилищтни пречиствателни станции за отпадъчни води AT6 - AT20 са създадени, да пречистват
отпадъчните води от отделни къщи. Освен това пречистената вода може да зауства повърхностно или да се
използва за напояване.

В съответствие с изискванията на Европейския стандарт EN 12566-3, жилищната пречиствателна станция
за отпадъчни води беше подложена на тест за дългосрочна ефективност на пречистване,
изчерпателни тестове за статическа устойчивост, водоплътност, дълготрайност и проверка на
размерите за достъпност. Първоначалните тестове и вътрешен контрол в цеха доказаха, че
съответствието, което производителят обявява, е напълно в изискванията със законодателството на
ЕС. По този начин, компанията е авторизирана да поставя Знак за съответстствие СЕ на
пречиствателните станции "AT до 50 ЕЖ".

Общо описание
Пречиствателната станция за отпадъчни води се състои изцяло от пластмасов реактор с вградена
технологична структура. Поради това, че се използва процес с ниско натоварване на активната утайка и
аеробна стабилизация на утайката, може да се постигне максимален ефект на пречистване.
Жилищтни пречиствателни станции за отпадъчни води: AT6 - AT8 - AT10 - AT12 - AT15 - AT20

Пречиствателните станции за отпадъчни води са оборудвани с подвижен, заключващ се
полиетиленов капак, снабден с ключалки от неръждаема стомана. Пречиствателната станция
използва добре изградена система за непрекъснат поток, процес на суспендиран прираст на активна
утайка с интегриран ретензионен обем за задържане на внезапно постъпили отпадъчни
води. Технологията на пречистване гарантира високото качество на пречистената вода,
ниски инвестиционни и експлоатационни разходи. Технологията също така е позната в
международен мащаб под името „Вертикален лабиринт поток“ (Vertical FlowLabyrinth –
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Удължителен комплект за ПСОВ до 600 мм

Средно – големи Пречиствателни станции за отпадъчни води – ОВАЛНА ФОРМА
Пречиствателните станции за отпадъчни води AТ30 - AT300 са
предназначени да третират канализационни води, формирани
от комплекси от къщи, малки села, части от села, заведения за
настаняване, заведения за хранене, развлекателни заведения и
индустриални части. След механично или физико-химично
третиране на промишленте отпадъчни води с органично
замърсяване, пречис твателните с танции с лужат като
биологично пречиствателно стъпало за месо преработвателни
фабрики, фабрики за млечни продукти, кланици, винарни и др.
Биологично пречистените отпадъчни води се обработват и
пречистват до необходимото ниво позволяващо заустването им
в приемници „чувствителна зона“ с отстраняване на азот и
фосфор.
Общо описание
Пречиствателни станции за отпадъчни води AТ30 - AT300 се
доставят като напълно окомплектована технологична
линия, състояща се от един или повече пластмасови
биологични реактора с овална форма в план, помпена
станция с механично пречистване на суровите
води и резервоар за съхранение на утайки.
О в а л н а т а ф о р м а в п л а н и р а з м е р и те н а
резервоарите на пречиствателните станции са
съобразени с главното им предназначение да
се използват основно на отдалечени места,
поради което те могат да се транспортират
отлично със стандартни камиони.

Средно
денонощтно
водно количество
[м 3/ден]
AT 30 oval
4,5

Дължина х
Височина
Диаметри
Брой
Широчина на
на
биореактора биореактора биореактори вход / изход
[мм]
[мм]
[мм]
3350x2200

2250

1

150/150

1700 / 1500

AT 40 oval

6,0

4222x2200

2250

1

150/150

1700 / 1500

AT 50 oval

7,5

4222x2200

2440

1

150/150

2100 / 1900

AT 60 oval

9,0

4342x2200

2440

1

150/150

2100 / 1900

AT 75 oval

11,3

4466x2200

2440

1

150/150

2100 / 1900

AT 100 oval

15,0

6300x2200

2500

1

150/150

2100 / 1900

AT 120 oval

18,0

7000x2200

2500

1

150/150

2100 / 1900

AT 150 oval

22,5

7900x2200

2500

1

150/150

2100 / 1900

AT 200 oval

30,0

6300x2200

2500

2

150/150

2100 / 1900

AT 250 oval

37,5

7000x2200

2500

2

150/150

2100 / 1900

AT 300 oval

45,0

7900x2200

2500

2

150/150

2100 / 1900

Тип

Височина
Вход / изход
[мм]

Без резервоар за утайки и помпена станция.

Монтаж на съоръженията
Биологичните реак тори и резервоара за у тайки на
пречиствателните станции за отпадъчни води „AT30-300 овал“ са
инсталирани частично под земята, върху стоманобетонова
фундаментна плоча (дебелина 200-300 мм), така че горният ръб на
резервоара излиза приблизително около 100 мм над кота терен.
Резервоарите трябва да бъдат положени в бетонов кожух от
сух бетон, или да се разположат в изкопи, предварително
укрепени с бетонови блокове и запълнени обратно със
сортиран материал. Бетоновата обвивка или
обратната засипка трябва да бъдат направени на
слоеве в зависимост от напрежението, създавано от
нивото на водата в резервоара.

Средно – големи Пречиствателни станции за отпадъчни води – КРЪГЛА ФОРМА
Пречиствателните станции за отпадъчни води AТ30 – AT900 са предназначени да третират канализационни
води, формирани от комплекси от къщи, малки села, части от села, заведения за настаняване, заведения за
хранене, развлекателни заведения и индустриални части. След механично или физико-химично третиране на
промишленте отпадъчни води с органично замърсяване, пречиствателните станции служат като биологично
пречиствателно стъпало за месо преработвателни фабрики, фабрики за млечни продукти, кланици, винарни
и др. Биологично пречистените отпадъчни води се обработват и пречистват до необходимото ниво
позволяващо заустването им в приемници„чувствителна зона“ с отстраняване на азот и фосфор.

Общо описание
П р е ч и с т в а т е л н и с т а н ц и и з а о т п а д ъ ч н и в о д и A Т 3 0 – AT 9 0 0 с е д о с т а в я т к а т о
напълно окомплектована технологична линия, състояща се от един или повече пластмасови
биологични реактори с кръгла форма в план, помпена станция с механично пречистване на суровите
води и резервоар за съхранение на утайки.
Технологията на пречистване гарантира високо качество на пречистената вода, ниски
инвестиционни и експлоатационни разходи. Технологията също така може да бъде срещната
под международното име„Вертикален лабиринт поток“ (Vertical Labyrinth Flow – VFL).

Средно

Диаметър Височина

Брой

Диаметри

денонощтно
на
на
Тип водно количество резервоара резервоара биореактори вход / изход
[м 3/ден]

[мм]

[мм]

AT 30

3,75

2400

2700

AT 40

5,25

2850

AT 50

7,5

2950

AT 75

11,3

AT 100

Височина
Вход / изход

[мм]

[мм]

1

150/150

2200 / 2000

2700

1

150/150

2200 / 2000

3000

1

50/150

2800 / 2600

3250

3000

1

50/150

С помпена станция

15,0

3500

3000

1

50/200

С помпена станция

AT 120

18,0

4000

3000

1

50/200

С помпена станция

AT 150

22,5

4500

3000

1

50/200

С помпена станция

AT 200

30,0

5000

3000

1

50/200

С помпена станция

AT 250

37,5

5300

3000

1

50/200

С помпена станция

AT 300

45,0

5500

3000

1

50/200

С помпена станция

AT 400

60,0

5000

3000

2

50/200

С помпена станция

AT 500

75,0

5300

3000

2

50/200

С помпена станция

AT 600

90,0

5500

3000

2

50/200

С помпена станция

AT 750

112,5

5300

3000

3

50/200

С помпена станция

3

50/200

С помпена станция

AT 900

135,0

5500

3000

Монтаж на съоръженията
Биологичните реактори и резервоара за утайки на пречиствателните станции за отпадъчни води AT30-900
са инсталирани частично под земята, върху стоманобетонова фундаментна плоча (дебелина 200-300
мм), така че горният ръб на резервоара излиза приблизително около 1000 мм над кота терен.
Максималната дълбочина на разполагане на резервоара без допълнително статично укрепване е
2000 мм. В случай на необходимост от по-голяма дълбочина на разполагане на станцията или
ако проектната документация го изисква е необходимо да се изпълни бетонов кожух около
резервоара до необходимата височина в зависимост от изискванията в проектната
документация.

Големи пречиствателни станции за отпадъчни води
Пречиствателните станции за отпадъчни води AТ1000 – AT5000 са предназначени да третират
канализационни води, формирани от малки села с население до 5000 ЕЖ, като съчетавайки няколко
биологични реактора, броят на населението може да бъде увеличен до 20 000 ЕЖ. След механично или
физико-химично третиране на промишленте отпадъчни води с органично замърсяване, пречиствателните
станции служат като биологично пречиствателно стъпало за месо преработвателни фабрики, фабрики за
млечни продукти, кланици, винарни и др. Биологично пречистените отпадъчни води се обработват и
пречистват до необходимото ниво позволяващо заустването им в приемници „чувствителна зона“ с
отстраняване на азот и фосфор.

Общо описание
Големите пречиствателните
станции за отпадъчни води
от сериите AТ1000 – AT5000
се състоят от две или повече
паралелно свързани
пречиствателни линии с
биологични реактори
и резервоар за
съхранение на утайки
в
е д н а
компактна структура, съдържаща допълнителни сгради, строителни конструкции и машини
(помпена станция, механична пречистване, управление на утайките, последващо
допречистване, апаратура, контрол и др.)

Процес на ротационна обработка (леене) на
пластмаси
Процесът на ротационна обработка (леене) на пластмаси, известен също
като „rotomoulding“, е уникален сред формоването на пластмаси, защото
загряването, оформянето и охлаждането на пластмасата във формата се
извършва без прилагане на никакво налягане. Концепцията е проста.
Студената пластмаса в прахообразно състояние се поставя в едната
половина на студената матрица – обикновено стоманен лист. След това,
матрицата се затваря и завърта биаксиално в загрята пещ. Когато цялата
прахообразна пластмаса се разтопи, матрицата се прехвърля в охладена
среда. След като процесът е завършен, матрицата се отваря и продукта се
изважда. Готовите продукти се характеризират с добри механични и
химични свойства. По време на процеса не се извършват никакви заварки,
продуктът е монолитен и 100% водоустойчив.

Компанията Aquatec VFL има богат опит в производството и
обработката на пластмаси. Въз основа на опита, ние можем да
предложим на нашите клиенти помощ в ротационната обработка
на различни продукти. Ние помагаме на нашите клиенти с широк спектър от услуги: проектиране на
ротационно обработени продукти, 3D визуализации, статични изчисления, чертожна документация,
производство на матрици и ротационно леене на продукти.
В момента се фокусираме върху производството на пластмасови подземни резервоари с различни размери,
както и други по-малки продукти / резервоари, различни капаци, удължители, саксии и други /, както и
части за нашите пречиствателни станции за отпадъчни води. Тъй като ние използваме високо
технологично „ноу-хау“ в ротационното леене, ние сме изключително внимателни с някои от нашите
продукти с прилагането на многослойни стени. Ние работим с няколко реномирани доставчици
на материали от целия свят, които ни доставят качествени материали. С прецизно изследване,
провеждащо се в нашата лаборатория, както и инспектиране на процеса на ротационно
леене, ние сме в състояние да осигурим оптимално и постоянно качество нанашите продукти.

Основни продукти при процес на ротационно
леене на пластмаси
Ниско профилни подземни пластмасови резервоари, за плитки и
равни изкопи и инсталиране, използвани за дъждовни или
отпадъчнини води, проектирани с предварително подготвени
входове. Изхода може да бъде
Дължина
Обща
Обем
х Широчина височина
и з б р а н о т п р е д в а р и т е л н о Тип
[м ]
[мм]
[мм]
подготвените позиции по време на
3,20 2400x2400
1180
TD 3,2
инсталация. Резервоарите се
разполагат върху уплътнена основа,
без да се изгражда стоманобетонов фундамент
(плоча).
Хоризонтално разположени подземни
пластмасови резервоари, използвани за помпени
станции, дъждовни или отпадъчни води, проектирани
с предварително подготвени вход и изход.
Резервоарите се разполагат върху уплътнена основа,
без да се изгражда стоманобетонов фундамент (плоча).
Тип
TH 2,3
TH 3,15
TH 4,2
TH 5,2
TH 6,2

Обща
Обем Дължина височина
[мм]
[м ]
[мм]
2,30
2400
1500
3,15
2400
1700
4,20
2400
1920
5,20
2400
2120
6,20
2400
2300

Основни продукти при процес на ротационно леене на пластмаси
Вертикални подземни и надземни пластмасови резервоари,
използвани за помпени станции, дъждовни или отпадъчни води,
проектирани с предварително подготвени входове. Мястото на
изходния отвор може да се избира. Резервоарите се разполагат
върху стоманобетонов фундамент (плоча).
Тип

Обем
[м ]

T1
T2
T3

1,0
2,0
3,0

Диаметър Обща височина
[мм]
[мм]
1200
1600
1900

1750
1880
2000

Водомерна шахта – състои се от
монолитен пластмасов резервоар,
чиито размери и форма
(ексцентрично разположен
р е в и з и о н е н отв о р ) п о з в о л я в ат
влизане при необходимост от
инсталиране, подмяна или
удължаване на гладката час т на водомера. Във вътрешното
разпределение е включен монтаж на водомера в основата на шахтата,
което го предпазва от замръзване.
Диаметър Височина Ревизионен
отвор
[мм]
[мм]
[мм]
1100
1500 600 (ексцентричен)
VS 1,4
Тип

Основа

уплътнена основа -стоманобетон
уплътнена основа -стоманобетон
уплътнена основа -стоманобетон

Екструдиране на полипропиленова листова пластмаса
Полипропиленови (PP) пластмасови листове се
произвеж д ат на линията з а екс трудиране на
пластмасови листове. Основните области
на приложение са: заваряване на резервоари и други
предмети, кофражни облицовки от различни видове и
други.
Целта на изграждането на линия за екструдиране беше, да
покрива главно вътрешната консумация на пластмасови
листове от PP, от които се нуждаем за производството на
пречиствателни станции за отпадъчни води. По-късно ние
стартирахме производството на листове от PP с търговски
цели. Свързването на съвременните технологии,
дългогодишното ноу-хау в областта на пластмасовото
екструдиране и дългогодишното ноу-хау в обработката на
PP листове е гаранция за високото качество на продуктите и уникалните възможности за тестване и
обработка на висококачествени суровини.
Част от екструдирането е и производството на PP заваръчни кабели.

Сертификати

Постигнати резултати – Жилищтни пречиствателни станции за отпадъчни води – до 50 ЕЖ

Партньорски фирми

Dubnica над Váhom, Словакия
- Производство на ПСОВ
- Производство с ротационно леене
- Пълно обслужване
- Екструдиране на листова пластмаса

Вилнюс, Литва
- Производство на ПСОВ
- Пълно обслужване

Референции за Пречиствателни станции за отпадъчни води
Алжир
Австрия
Беларус
България
Китай
Колумбия
Хърватска
Чехия
Естония
Франция
Унгария
Италия
Латвия
Литва
Мексико
Мароко
Полша
Русия
Саудитска Арабия
Сърбия
Словакия
Словения
Испания
Швеция
Швейцария
Сирия
Тунис
Украйна

Фото Галерия
Жилищтни пречиствателни станции за отпадъчни води

Фото Галерия
Средно – големи пречиствателни станции за
отпадъчни води - КРЪГЛИ и ОВАЛНИ

Фото Галерия
Големи пречиствателни станции за отпадъчни води

Фото Галерия
Подземни пластмасови резервоари, Водомерни шахти

Пречиствателни станции за отпадъчни води
● Пластмасови резервоари за подземен монтаж ● Екструдиране на листова пластмаса

www.prechistvatelnastancia.com

www.aquatec-vfl.com

