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BIOLOGICKÉ ÈOV AQUAFLOT

Sú urèené na èistenie splakových a priemyselných odpadových vôd. Biologické ÈOV Aquaflot sú zaloené na princípe nízkozaaovanej aktivácie s úplnou stabilizáciou kalu. V prípade poiadavky je ÈOV rozírená o odstraòovanie dusíka, príp. fosforu. Stavebne môu by realizované ako uzatvorené resp.otvorené.
Biologická linka èistenia pozostáva zvyèajne z:
 akumulaènej nádre
 denitrifikaènej nádre
 aktivaènej nádre
 dosadzovacej nádre
 kalojemu
Úèinnos pre splakové vody:
BSK5
do 20 mg/l
CHSKCr
do 80 mg/l
NL
do 30 mg/l
NNH4
do 5 mg/l
NNO3
do 15 mg/l
Pri pouití terciálneho stupòa  tlaková filtrácia s koaguláciou NL do 5 mg/l.
Technologické stupne:
Akumulaèná nádr  zabezpeèuje vyrovnanie hydraulických rázov stokovej siete. Na èerpanie odpadových vôd sa pouívajú ponorné melniace èerpadlá, èím je vyluèená potreba mechanického predèistenia
a z hygienického h¾adiska sporná manipulácia so zhrabkami.
Denitrifikaèná nádr  zabezpeèuje priebeh biologického odstraòovania dusiènanov z odpadovej vody.
Je premieavaná ponorným mieadlom.
Aktivaèná nádr - je hlavným technologickým stupòom odstraòovania zaaenia.Je vybavená jemnobublinovými aeraènými elementami s vysokou úèinnosou, spo¾ahlivosou a nízkou energetickou nároènosou. Aeraèný systém je rieený tak, e umoòuje výmenu pokodených elementov za plnej prevádzky
èistiarne bez potreby vypúania aktivaènej nádre. Zdrojom tlakového vzduchu sú dúchadlá vyuívajúce
najnovie kontrukèné a vývojové trendy.
Dosadzovacia nádr  slúi na separáciu kalu. Biologické ÈOV Aquaflot vyuívajú pravoúhle dosadzovacie nádre s vertikálnym prúdením. Nádre sú doplnené o deflektory a norné steny prepadových hrán.
Spo¾ahlivý odah vratného a prebytoèného kalu rovnako plávajúcich neèistôt zabezpeèujú mamutové èerpadlá.
Kalojem  akumuluje prebytoèný kal k dodatoènej stabilizácii.Kal z nízkozaaovanej aktivácie je stabilizovaný èím je zjednoduená jeho likvidácia. Prívod tlakového vzduchu je zabezpeèený opä prevzduòovacími elementami z centrálneho rozvodu. Pred likvidáciou je vhodné kal sekundárne zahusti v jednoduchej odvodòovacej jednotke.
Potrubný systém, prepadové hrany vyèistenej vody a deflektory sú realizované z vysokoodolných plastov. V technologii sú pouité agregáty renomovaných znaèiek, ktoré sú zárukou spo¾ahlivosti a bezporuchového chodu.
Prednosti ÈOV Aquaflot:






spo¾ahlivos
nízka energetická nároènos
automatická prevádzka
rýchla výstavba
vysoká úèinnos

