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ÈOV KOFI

ÈOV KOFI
Sedimentaèný rot SR
Pre oddelenie ¾ahko sedimentujúcich èastíc v mieste umývania je urèená zostava celoplastových rotov. Ide o zvarenec umoòujúci priame zabudovanie obetónovaním,
s odtokovým potrubím a prestavite¾nou prepákou. Tým je dosiahnutá funkcia pozdåneho lapaèa piesku. Krycie roty sú kompozitné polyesterové.
Sedimentaèná nádr SN
Akumuláciu odpadových vôd a zároveò
gravitaèné odlúèenie ropných látok zabezpeèuje sedimentaèná nádr. Miesto tohto
prvku je v linke èistenia odpadových vôd nezastupite¾né. Kontrukène je nádr rieená
ako plastový zvarenec s obvodovými výztuhami a technologickými prepákami zabezpeèujúcimi poadovanú funkciu. Je samonosná, èo dáva priestor na zabudovanie do
spodnej stavby s následným obetónovaním,
resp. osadenie ako vo¾ne stojacej na podlahe objektu bez dodatoèných úprav.
Nádr vyèistenej vody ZNF
Vyèistená voda je pred ïalím pouitím
akumulovaná v nádri, pri súèasnom doèistení na sorpènej náplni. Túto vodu mono
poui v procese umývania po osadení tlakovej stanice, alebo vypusti prebytoènú vodu zo systému umývania po úprave na sorpènej náplni. Vypúanie do verejnej stokovej siete je moné priamo zo zariadenia
KOFI. Najvyia kvalita vody je dosahovaná
po osadení sorpènej a adsorpènej náplne do
nádre ZNF. Tvorená je sorpènou tkaninou
a granulovaným aktívnym uhlím.
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Základná charakteristika
Èistiarne typového radu KOFI sú kompaktné èistiace zariadenia urèené na kontinuálne èistenie odpadových vôd. Pôvodná
generácia zariadení bola rozírená o ïalie
ve¾kosti a inovovaná pouitím nových prvkov merania a regulácie. Pouitie uvedených zariadení je viazané na podmienku aplikácie procesov chemického èírenia odpadových vôd s následnou separáciou
filtráciou a sedimentáciou. Tým vzniká iroký priestor na pouitie zariadení tohto typového radu. V súèasnosti je tvorená výkonovým rozsahom 0,5 a 10 m3/hod v rámci 6-tich kompaktných ve¾kostí. Zariadenie
s výkonom 10 m3/hod je kontrukèným rozírením KOFI 5 a je urèené pre ve¾ké technologické celky. Naopak reakciou na poiadavky odberate¾ov je úplne nová kontrukcia KOFI mini, kde je pouité èírenie
v kombinácii len s filtráciou.Základný výkonový rad tvoria kapacity 0.5, 1, 2, 3, 5 a 10
m3/hod v kompaktnom vyhotovení so vetkými nevyhnutnými súèasami.

Monosti pouitia ÈOV KOFI pri èistení odpadových vôd:
 z umývania automobilovej techniky na
ruèných alebo automatických linkách
 pri umývaní po¾nohospodárskej, dopravnej a cestnej techniky
 v autoservisoch
 v dopravných podnikoch
 na èerpacích staniciach pohonných hmôt
 v halových umývaèoch
 pre èistenie vôd, kde je proces koagulácie, sedimentácie a filtrácie aplikovate¾ný

rozdelenie zmesi zabezpeèuje flokulaèný
distribútor. Tým sa vytvoria vhodné podmienky na separaèné procesy. Sedimentácia, resp. filtrácia vloèkovým mrakom a plávajúcim filtrom zabezpeèia spo¾ahlivé oddelenie a zahustenie suspendovaných
látok. Kal je pravidelne odahovaný do odvodòovacieho kontajnera a vyèistená voda
vstupuje do odtokovej kanalizácie, resp. do
nádre vyèistených vôd na recykláciu. Celý
proces je riadený a monitorovaný zabudovaným PLC.
Riadiaci systém v ÈOV zabezpeèuje:
 meranie a reguláciu pH
 meranie a reguláciu vodivosti (zasolenia
vody)
 meranie ORP (oxidaèno - redukèný potenciál)
 meranie okamitého a celkového preteèeného mnostva vody
 meranie teploty vypúanej vody
 meranie a zobrazovanie poètu prevádzkových hodín
 meranie a zobrazovanie poètu praní filtra
 meranie a zobrazovanie zostatkových èasov jednotlivých krokov filtrácie
 automatickú regeneráciu filtra pod¾a zanesenia
 kontrolu a signalizáciu prekroèenia hodnôt - pH, prietoku, vodivosti, ORP, hladiny chemikálií
 èasovo riadené mieanie roztokov v prípravnej nádri
 zobrazovanie poruchových stavov

Kvalita vyèistenej vody
Vyèistenú vodu je moné pod¾a spôsobu
aplikácie zariadenia vypúa do verejnej
kanalizácie, vyuíva recykláciou s obèasným vývozom, alebo po zaradení sorpèného filtra vypúa do povrchových vôd.
KOFI mini 0.5, 1
Zariadenie s kontrukciou, ktorá umoòuje poui proces koagulácie a následnej
tlakovej filtrácie, pre malé umyvárne áut
s kapacitou 6 m3/deò pre sériu KOFI 0,5 mini a 12 m3/deò pre KOFI 1 mini. Systém precízneho digitálneho dávkovania a tlaková
filtrácia umoòujú èisti odpadové vody pri
minimálnej spotrebe chemických roztokov.
Kaly sú spolu s pracími vodami odvádzané
do sedimentaènej nádre, z ktorej sa odváajú na likvidáciu.

KOFI 1-10
Osvedèená kontrukcia s vertikálnym valcovým reaktorom obsahuje nádre s mieadlami na prípravu pracovných roztokov.
To umoòuje variabilne pouíva prákové
alebo tekuté koncentráty. Vysoká bezpeènos je dosiahnutá aj vïaka kapotái chemických èastí. Zariadenia tejto generácie
obsahujú aj mobilný odvodòovaè kalov.
Výsledkom gravitaèného odvodòovania cez
tkaninu, je zvýenie suiny a redukcia produkovaných kalov. Digitálne dávkovacie
èerpadlá umoòujú precízne procesné riadenie a optimálne dávkovanie. Vetky procesy sú monitorované riadiacim systémom
a stavy zobrazované na displeji. Prístup obsluhy je moný cez alfanumerickú klávesnicu.
Spoloèným znakom obidvoch typových
modifikácií je vysoká technická vyspelos,
precízne dielenské spracovanie, chemická
odolnos, nadèasový dizajn, kompaktné ergonomické usporiadanie.
Hlavným cie¾om je poskytnú zákazníkovi vysoko spo¾ahlivé zariadenie na európskej
úrovni z domácej produkcie, pri plnej technickej a technologickej podpore servisnej
základne.

doplnkových zariadení pre jednotlivé stavebné objekty. Stavebnicový systém vytvára priestor na kombináciu doporuèených
ve¾kostí a prevedení doplnkových zariadení.
Tým sa vytvorili zostavy sedimentaèných
rotov do miesta umývania, sedimentaèných a akumulaèných nádrí, nádrí vyèistenej vody, sorpèných filtrov, tlakových staníc recyklovanej vody.

Doplnkové zariadenia
Pri pouití ÈOV KOFI na èistenie vôd
z umývania techniky je navrhnutá sústava

Popis funkcie
Zariadenie pracuje na fyzikálno-chemických princípoch koagulácie, neutralizácie,
flokulácie, sedimentácie a filtrácie. Do odpadovej vody sú dávkované chemické èinidlá, ktoré vyvolajú proces koagulácie.
Koaguláciou vytvorené vloèky sú po úprave
pH a flokulácii separované v prietoènom reaktore. Chemické procesy prebiehajú v sústave statických mixérov s následným vyústením cez flokulaènú zónu do separaèného
priestoru valcového reaktora. Rovnomerné
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