AquaBene

UNIKÁTNY VÝROBOK ZNAČKY AquaBene

Značka od spoločnosti Top-Eko Wojciech Bogusławski

Aplikátor vzduchu AquaBene-OXY
Účinná metóda predchádzania zahnívaniu odpadových vôd a vzniku nepríjemných pachov v kanalizačnej sieti
Aplikátory vzduchu AquaBene-OXY sa používajú v už pracujúcich alebo novoprojektovaných tlakových systémoch
kanalizačného potrubia na:
 Predchádzanie zahnívaniu odpadových vôd,
 zlepšenie kyslíkovej kondície odpadových vôd odvádzaných do čistiarne odpadových vôd,
 Roztrúsenie energie v komorách na ústiach tlakového potrubia.

Zariadenie využíva len energiu z privádzaných odpadových vôd

Skúšky aplikátorov vzduchu poukázali na výrazný rast obsahu rozpusteného kyslíka v kanalizačnej sieti.
Priemerné namerané hodnoty počas prietoku odpadových vôd cez aplikátor sú nasledujúce:
Počas procesu aerácie
Priemerný
Priemerný výsledok
výsledok merania
merania vzoriek z
vzoriek z čerpacej
kanalizačnej šachty
stanice
24 %
18 %

Zamerané hodnoty

Vstupné hodnoty
pred aeráciou

% obsah kyslíka

0,7%

Koncentrácia rozpusteného kyslíka

0,12 mgO2/l

1,82 mgO2/l

1,74 mgO2/l

Koncentrácia sírovodíka

100 mg/l

0,0 mg/l

0,0 mg/l

Ponúkame nasledujúce verzie výrobku:
Katalógový symbol výrobku

Verzia výrobku

AquaBene-OXY

Aplikátor vzduchu

AquaBene-OXY-ZA

Systém na aplikáciu vzduchu s cirkulačným čerpadlom

AquaBene-OXY-WKZA

Samostatná nádrž so systémom na aplikáciu vzduchu

AquaBene-OXY-SR

Kanalizačná šachta s aplikátorom vzduchu
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Aplikátor vzduchu AquaBene-OXY
Účinná metóda predchádzania zahnívaniu odpadových vôd a vzniku nepríjemných pachov v kanalizačnej sieti

TECHNICKÝ POPIS VÝROBKU
Aplikátor vzduchu AquaBene-OXY má tvar mnohostenu so vstupnou rúrkou umiestnenou z boku a ústim umiestneným na
spodnej časti. Aplikátor sa vyrába z nerezovej ocele, pričom hrúbka steny konštrukcie závisí od veľkosti výrobku
a veľkosti tlaku v zariadení. Geometrické rozmery a priemer vstupu a výstupu závisia od parametrov siete ako:
- hodnota hydraulického prietoku,
- rýchlosť prúdu odpadových vôd,
- menovitá výška tlaku čerpadla,
- geometria potrubia a nádrží.

TECHNICKÉ PODMIENKY NA MONTÁŽ
Aplikátory vzduchu AquaBene-OXY sa používajú len na výstupoch tlakového potrubia.
Minimálny priemer kanalizačnej šachty je to Dw = 1000 mm, a minimálna hĺbka cca 0,35 m, merajúc od hladiny ústia
aplikátora po dno šachty.
Vo výrobku počas pretekania odpadových vôd vznikajú hydraulické odpory, ktoré by sa mali zohľadniť pri určovaní výšky
výtlaku čerpadla. Hodnota miestneho odporu sa predpokladá na výške 1,0 m.
Každý výrobok má individuálnu veľkosť závislú od predpokladaných pracovných podmienok.
Pred realizáciou objednávky na výrobok vykonáva výrobca analýzu technických podmienok, aby zistiť optimálnu veľkosť
výrobku a hydraulické parametre. V objednávke sa uvádzajú nasledujúce údaje:
- vnútorný priemer a materiál z ktorého je vytvorené tlakové potrubie,
- hodnota hydraulického prietoku alebo výkonnosť čerpacej stanice v mieste
práce čerpadla,
- výška tlaku na výstupe tlakového potrubia.

Katalógové symboly aplikátorov vzduchu:
/
KATALÓGOVÝ NÁZOV VÝROBKU

Qs

V ktorom:
Qs - [l/s] – hydraulický prietok;
DN - [mm] – menovitý priemer potrubia.
Napríklad:
AquaBene-OXY 4,0/ 90 PE

DN
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Systém na aplikáciu vzduchu typu AquaBene-OXY-ZA
Systém na aplikáciu vzduchu AquaBene-OXY-ZA je nezávislý integrovaný inštalačný systém, ktorý sa skladá z
cirkulačného čerpadla a aplikátoru vzduchu ktoré sú navzájom prepojené tlakovým potrubím. Takýto aplikačný systém sa
používa v čerpacích staniciach komunálnych odpadových vôd, ako aj v retenčných nádržiach alebo retenčnovyrovnávacích nádržiach.

Verzia ATOL-OXY-ZA-I

Verzia ATOL-OXY-ZA-II

VŠEOBECNÁ TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMOV NA APLIKÁCIU VZDUCHU
verzia: AquaBene-OXY-ZA-I
verzia: AquaBene-OXY-ZA-II
- ponorné čerpadlo
- ponorné čerpadlo
- podstavec (liatina)
- tlakové potrubie (nerezová oceľ)
- tlakové potrubie (nerezová oceľ)
- aplikátor vzduchu (nerezová oceľ)
- aplikátor vzduchu (nerezová oceľ)
- konštrukcia (nerezová oceľ)
- ovládacia skrinka
- ovládacia skrinka
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TECHNICKÉ PODMIENKY MONTÁŽE
Podmienkou získania predpokladaných úžitkových vlastností systému na aplikáciu vzduchu AquaBene-OXY-ZA je
potrebné zaručiť požadovaný montážny priestor vo vnútri nádrže / čerpacej stanice:
- voľný priestor, s minimálnou kapacitou valca s priemerom 560 mm,
- ploché a vodorovné dno,
- minimálna výška hladiny vody 0,35 m od dna nádrže,
- elektrická prípojka 400-3 V.
Dostupné režimy práce výrobku
Systém na aplikáciu vzduchu AquaBene-OXY-ZA môže pracovať, podľa požiadaviek a druhu nainštalovaného ovládača,
v jednom z troch uvedených režimov:
I- režim nepretržitej prevádzky - 24 hodiny denne, s nepretržitým prívodom odpadových vôd z rozľahlej kanalizačnej siete,
II- režim cyklickej prevádzky – v zadanom časovom režime (čas zapnutia, čas vypnutia)
III- riadený režim – ovládanie podľa koncentrácie rozpusteného kyslíka v odpadových vodách privádzaných do nádrže, požiadavka
montáže kyslíkovej sondy.

Tabela: Priemerná spotreba energie systému na aplikáciu vzduchu

Režimy práce systému

Spotreba energie (kW)

Ročná spotreba energie (kWh/rok)

Režim nepretržitej prevádzky
Režim cyklickej prevádzky
Riadený režim

0,6

5250
3300
2000

Každý výrobok má individuálnu veľkosť závisle od predpokladaných pracovných podmienok.
Pred realizáciou objednávky na výrobok vykonáva výrobca analýzu technických podmienok, aby zistiť optimálnu veľkosť
výrobku a hydraulické parametre. V objednávke sa uvádzajú nasledujúce údaje:
- vnútorná veľkosť nádrže/čerpacej stanice (schéma s rozmermi),
- veľkosť vstupu do čerpacej stanice,
- charakteristické hladiny odpadových vôd (minimálna, maximálna, poruchová),
- odporúčaný režim práce výrobku,
- vypočítaný prítok odpadových vôd v l/s,
- maximálny hodinový prítok odpadových vôd.
Katalógové symboly systémov na aplikáciu vzduchu:
KATALÓGOVÝ NÁZOV VÝROBKU

Q

V ktorom:
Q - [l/s] – výkonnosť cirkulačného čerpadla
Napríklad:
AquaBene-OXY-ZA - II 2,5
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Samostatná nádrž určená na aplikáciu vzduchu typu AquaBene-OXY-WKZA
Samostatná nádrž na aplikáciu vzduchu sa môže použiť v prípade nemožnosti splniť
požadované podmienky na montáž systému AquaBene-OXY-ZA v čerpacej stanici.
Kompletný výrobok tvorí bežná, prefabrikovaná nádrž betónová alebo
železobetónová s priemerom: 1,5; 2,0 ; 2,5 a 3,0 m,
s namontovaným systémom na aplikáciu vzduchu AquaBene-OXY-ZA ,
s požadovanou výkonnosťou čerpadla určenou podľa kapacity nádrže. Každý
výrobok má individuálnu veľkosť závislú od požadovaného výkonu.
V objednávke sa uvádzajú nasledujúce údaje:
- preferovaný režim práce výrobku,
- vypočítaný prítok odpadových vôd v l/s,
- maximálny hodinový prítok odpadových vôd,
- hodnota zvislej osi územia a dna kanalizácie.

Katalógové symboly samostatných nádrží na aplikáciu vzduchu:
KATALÓGOVÝ NÁZOV VÝROBKU

Q

V ktorom:
Q - [l/s] – výkonnosť cirkulačného čerpadla
Napríklad:
AquaBene-OXY-WKZA 6,0

Tabuľka: Základné veľkosti samostatných nádrží na aplikáciu vzduchu typu AquaBene-OXY-WKZA

Katalógový názov výrobku
AquaBene-OXY-WKZA
AquaBene-OXY-WKZA
AquaBene-OXY-WKZA
AquaBene-OXY-WKZA
AquaBene-OXY-WKZA
AquaBene-OXY-WKZA
AquaBene-OXY-WKZA

2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0

Výkonnosť
cirkulačného
čerpadla
Q
l/s
2,5
3
4
5
6
8
10

Vnútorný
priemer
nádrže
D
m
1,5
1,5
2
2
2,5
2,5
3

Minimálna minimálna minimálna
aktívna
hĺbka
hĺbka
hĺbka
prítoku
nádrže
Hcz
Hd
Hmin
m
m
m
1,3
0,5
1,8
1,5
0,5
2,0
1,1
0,5
1,6
1,4
0,5
1,9
1,1
0,5
1,6
1,5
0,5
2,0
1,3
0,5
1,8

Minimálny priemer
prítok/odtok
DN
mm
200
200
200
200
200
200
200
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Kanalizačná šachta typu AquaBene-OXY-SR s aplikátorom vzduchu
Kompletný výrobok tvorí bežná kanalizačná šachta s priemerom: 1000;
1200 alebo 1500 mm s namontovaným aplikátorom vzduchu AquaBeneOXY, pripevneným na výtlak tlakového potrubia z čerpacej stanice.
Každý výrobok má individuálnu veľkosť závisle od požadovanej
výkonnosti, miestnych podmienok montáže a hydraulických parametrov
tlakovej stanice.
V objednávke sa uvádzajú nasledujúce údaje:
-zvislá os územia,
- zvislá os a menovitý priemer tlakového potrubia,
- zvislá os dna a menovitý priemer odtokového potrubia,
- výkonnosť čerpacej stanice,
- hodnota tlaku na výstupe z tlakového potrubia.

Katalógové symboly kanalizačných šácht
KATALÓGOVÝ NÁZOV VÝROBKU

DW

V ktorom:
D - [mm] – vnútorný priemer šachty
Napríklad:
AquaBene-OXY-SR 1200
Tabuľka: Základné veľkosti kanalizačných šácht typu AquaBene-OXY-SR

Katalógový názov
výrobku
AquaBene-OXY-SR
1000
AquaBene-OXY-SR
1200
AquaBene-OXY-SR
1500

Vnútorný
priemer
nádrže
D
mm

Minimálna minimálna minimálna
aktívna
hĺbka
hĺbka
hĺbka
prítoku
nádrže
Hcz
Hd
Hmin
m
m
m

Minimálny
priemer
prítoku
DN
mm

1000

0,35

1,2

1,6

200

1200

0,35

1,2

1,6

200

1500

0,35

1,2

1,6

200

