Συστήματα Τεχνητών
Υγροβιότοπων
Επεξεργασία υγρών αποβλήτων και λυματολάσπης

ΣΔΥΝΗΣΟΙ ΤΓΡΟΒΙΟΣΟΠΟΙ
Οη Σερλεηνί Τγξνβηφηνπνη (Σ.Τ.) είλαη έλα θπζηθφ ζχζηεκα γηα ηελ επεμεξγαζία πγξψλ απνβιήησλ &
ηεο ηιχνο.
Απνηεινχληαη απφ κηα ιεθάλε ε νπνία πιεξψλεηαη κε πνξψδε πιηθά ζε δηαθνξεηηθέο ζηξψζεηο θαη
θνθθνκεηξίεο. Σν βαζηθφ ηνπο ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε θπηψλ [θαιακηψλ], ηα νπνία ζπκβάιινπλ θαη πξνσζνχλ ηελ απνκάθξπλζε ησλ ξχπσλ [πρ νξγαληθά πιηθά, άδσην, θψζθνξνο, παζνγφλνη
κηθξννξγαληζκνί, βαξέα κέηαιια]
κέζσ δηαθφξσλ δηεξγαζηψλ
[κηθξνβηαθή απνδφκεζε, ιήςε απφ
ηα θπηά, πξνζξφθεζε ζηα πιηθά, ηνληναληαιιαγή, θίιηξαλζε, δηήζεζε,
θαηαθξήκληζε θα]. Μηα εγθαηάζηαζε
Σ.Τ. απνηειείηαη ζπλήζσο απφ δχν ή πεξηζζφηεξα ζηάδηα επεμεξγαζίαο ησλ δχν ή πεξηζζφηεξσλ παξάιιεισλ θιηλψλ, αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή [είδνο απνβιήηνπ, ξχπνη πξνο απνκάθξπλζε θα].

ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ
πγθξηηηθά κε ηηο ζπκβαηηθέο κεζφδνπο, νη Σ.Τ. πξνζθέξνπλ:
Απνηειεζκαηηθή επεμεξγαζία, αλάινγε ή θαη θαιχηεξε απηήο ησλ θιαζηθψλ ζπκβαηηθψλ κεζφδσλ.
Μεησκέλν ζπλνιηθφ θφζηνο απφ 30 έσο 70% ζε βάζνο 3-5 εηψλ ζπγθξηηηθά κε ζπκβαηηθέο κεζφδνπο.
Μεησκέλν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο έσο θαη πάλσ απφ 80%.
Μεησκέλε

θαηαλάισζε ελέξγεηαο έσο θαη 90% - ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ απφ ηα θπηά (πρ ήιηνο,
αέξαο) γηα ηελ επεμεξγαζία.
Με ρξήζε πνιχπινθνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ – ειάρηζηα
κεραληθά κέξε.
Διάρηζηεο νζκέο.
Αηζζεηηθή απνδνρή, «πξάζηλε» εκθάληζε.
Κακία ρξήζε ρεκηθψλ νπζηψλ ή πξνζζέησλ.
Με απαίηεζε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ γηα ηε ιεηηνπξγία.
Με παξαγσγή παξαπξντφληνο (πρ. ιάζπε ζε ζπζηήκαηα ελεξγνχ ηιχνο). Πξνθχπηεη κφλν ε θπηηθή βηνκάδα πνπ ζπιιέγεηαη κηα
θνξά εηεζίσο θαη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα παξαγσγή ελέξγεηαο ή θνκπφζη.
εκαληηθά κεησκέλεο (έσο θαη 60%) εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (CO2).

ΔΦΑΡΜΟΓΔ
ΑΣΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ
Μεκνλσκέλεο θαηνηθίεο ή ζπγθξνηήκαηα θαηνηθηψλ. Ιδηαίηεξα δε, ζε πεξηνρέο φπνπ δελ ππάξρεη απνρε-

ηεπηηθφ δίθηπν θαη ρξεζηκνπνηνχληαη πρ ζεπηηθνί βφζξνη.
Δγθαηαζηάζεηο φπσο πρ μελνδνρεηαθέο ή εηαηξηθέο κνλάδεο.
Μηθξνί/κηθξνκεζαίνη νηθηζκνί/ρσξηά/θνηλφηεηεο/δήκνη.
Οηθηζκνί εηδηθά ζε απνκαθξπζκέλεο, νξεηλέο, αγξνηηθέο, λεζησηηθέο
πεξηνρέο.
Δπέθηαζε/αλαβάζκηζε ππαξρφλησλ εγθαηαζηάζεσλ βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο. πζηήκαηα ειέγρνπ θαη επεμεξγαζίαο αζηηθήο απνξξνήο,
φκβξησλ πδάησλ, απνξξνήο απφ απηνθηλεηφδξνκνπο, θ.α.
ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΑΓΡΟ-BIOMHXANIKA ΑΠΟΒΛΗΣΑ
Διαηνηξηβεία
Γαιαθηνθνκεία/ηπξνθνκεία
Οηλνπνηεία
 Νεξά πιχζεο ιαραληθψλ
Κηελνηξνθηθέο κνλάδεο, Υνηξνζηάζηα

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ
Βπξζνδεςεία, Πεηξνρεκηθή βηνκεραλία, Ρππαζκέλε απνξξνή αεξνδξφκησλ, Μεηαιινπξγεία, Απφβιεηα

νξπρείσλ
Υεκηθή βηνκεραλία
Τπφγεηα λεξά ζε ξππαζκέλεο πεξηνρέο πρ. ζε εγθαηαζηάζεηο δηπιηζηεξίσλ θ.α.
 Δθξνή απφ εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο θπζηθνχ αεξίνπ
Γηαζηαιιάγκαηα ΥΤΣΑ, Κισζηνυθαληνπξγεία

ΑΦΤΓΑΣΩΗ / ΞΗΡΑΝΗ ΛΤΜΑΣΟΛΑΠΗ
Η δηαρείξηζε

ηεο παξαγφκελεο ιπκαηνιάζπεο απφ κνλάδεο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο απνβιήησλ ή ηεο ιάζπεο απφ κνλάδεο πφζηκνπ
λεξνχ απνηειεί θχξην πξφβιεκα. Οη Σ.Τ. Αθπδάησζεο Ιιχνο απνηεινχλ ηδαληθή θαη νηθνλνκηθή ιχζε γηα ηελ επί ηφπνπ δηαρείξηζε, δίλνληαο ηέινο ζην πξφβιεκα ηεο θαζεκεξηλήο δηάζεζεο ηεο πεξίζζεηαο
ηιχνο. Σν ηειηθφ πξντφλ ηεο επεμεξγαζίαο κεηά ην πέξαο ηνπ πξψηνπ
θχθινπ ιεηηνπξγίαο (8-12 έηε) κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζαλ ιίπαζκα,
εδαθνβειηησηηθφ.

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΤΜΔ

H Ecosafe κπνξεί θαη πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο ιχζεηο ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε πειάηε ρσξηζηά, παξέρνληαο φιεο ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο, φπσο:










Υαξαθηεξηζκφ ησλ πγξψλ απνβιήησλ θάζε εθαξκνγήο
Σεζη βειηηζηνπνίεζεο κε πηινηηθέο κνλάδεο, ηδηαίηεξα ζε εμεηδηθεπκέλα/βηνκεραληθά απφβιεηα
ρεδηαζκφ θαη κειέηε εγθαηαζηάζεσλ Σερλεηψλ Τγξνβηφηνπσλ
Καηαζθεπή εγθαηάζηαζεο ΣΤ, Γηαρείξηζε έξγνπ
Πξφγξακκα επίβιεςεο θαη ζπληήξεζεο εγθηάζηαζεο ΣΤ
Παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε απφδνζεο ηεο επεμεξγαζίαο (ρεκηθέο αλαιχζεηο)
Δθπαίδεπζε πειάηε
Σερληθή θαη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε, after-sales εμεπεξέηεζε
R&D (Research & Development)

Η εηαηξεία καο αλαπηχζζεη ζπλεξγαζίεο κε εξεπλεηηθά θέληξα. ηλζηηηνχηα, βηνκεραληθνχο θνξείο, γηα ηε
δηακφξθσζε ηεο βέιηηζηεο πξσηνπνξηαθήο ηερλνινγηθήο ιχζεο θαη ηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο.
πκκεηέρνπκε ζε εζληθά, επξσπατθά θαη δηεζλή εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζπλέδξηα πνπ θέξλνπλ
θνληά βηνκεραληθνχο εηαίξνπο θαη εξεπλεηηθά θέληξα.
ηελ Ecosafe κειεηνχκε θαη ζρεδηάδνπκε θάζε εθαξκνγή μερσξηζηά, αλάινγα κε ην είδνο απνβιήηνπ
πνπ παξάγεηαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα κε ζηφρν λα παξέρνπκε ηε βέιηηζηε ιχζε πνπ αληαπνθξίλεηαη
πιήξσο ζηηο αλάγθεο θάζε πειάηε καο.
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