SBHR** - oczyszczalnia hybrydowa (obszary aglomeracyjne)
SBHR 4RLM, 6RLM, 8RLM to przydomowe oczyszczalnie
ścieków przeznaczone do oczyszczania ścieków bytowo–gospodarczych. Zbiorniki oczyszczalni wykonane są
z polietylenu wysokiej gęstości metodą wytłaczania z rozdmuchem. W biologicznych technologiach oczyszczania
ścieków jednym z ważniejszych parametrów skuteczności
procesów oczyszczania jest różnorodność biocenozy odpowiedzialnej za skuteczność oczyszczania. Powszechnie
stosowane technologie tlenowych procesów oczyszczania
sprowadzają się głównie do dwóch systemów; złóż biologicznych i osadu czynnego. Każda z metod ze względu na
różnicę w składzie biocenozy, posiada tak zalety jak i wady,
dlatego połączenie obu metod wydaje się logiczne. Ma to
na celu zapewnienie najwyższej skuteczności oczyszczania, a także uodpornienie na zmiany ilościowe i jakościowe
oczyszczanych ścieków. Wysoka skuteczność oczyszczania
systemu SBHR została potwierdzona w raporcie z badań.

skuteczność oczyszczania

BZT5 93% | ChZT: 93% | Zawiesina ogólna: 94% | N: 94% | P:91
CECHY PRODUKTU:
• Połączenie technologii biologicznego złoża fluidalnego,
pracującego wspólnie w roztworze ściekowym z nisko
obciążonym osadem czynnym w technologii sekwencyjnej.
• Oczyszczalnia Redukuje azot i fosfor w stopniu
pozwalającym na zastosowanie w obszarach
aglomeracyjnych
• System nie wymaga podłączenia pompy do dozowania
chemicznego środka strącającego (koagulantu)

• Zastosowanie nowatorskiej metody synergicznego
usuwania związków biogennych (azot i fosofor)
opracowanego we współpracy ze znanymi ośrodkami
• Dzięki technologii hybrydowej połączonej z synergicznym
reżimem pracy, możliwe było znaczne ograniczenie
gabarytów urządzeń

Model

Ilość
użytkowników
[RLM]

Długość
całkowita
[mm]

Szerokość
całkowita
[mm]

Wysokość
całkowita
systemu
[mm]

Średnica
wlotu
[mm]

Średnica
wylotu
[mm]

Poziom rury
wlotowej
od dna
[mm]

Pojemność
osadnika
wstępnego
[m3]

Pojemność
buforowa
osadnika
wstępnego
[m3]

Pojemność
reaktora
[m3]

SBHR 4

4

1786

1560

1665

110

110

1000

1

300

1

SBHR 6

6

1786

1560

2100

110

110

1430

1,5

450

1,5

SBHR 8

8

1960

2380

1830

110

110

1155

2,5

600

2,5

** produkt wariantowy, przed zamówieniem sprawdź dostępność.

WITAMY W ŚWIECIE NOWYCH TECHNOLOGII.
zarządzaj i kontroluj pracę oczyszczalni jednym palcem za pomocą swojego smartfona.

Koniec ery sterowników oczyszczalni z monochromatycznymi
wyświetlaczami, analogowymi przyciskami, nieczytelnymi kodami
oraz niezrozumiałymi dla użytkowników komunikatami. Nie musisz
wychodzić z domu, żeby sprawdzić co się dzieje z Twoją oczyszczalnią.

To pierwszy tego typu, nowoczesny i innowacyjny system sterowania pracą
oczyszczalni ścieków za pomocą aplikacji w twoim smartfonie. Technologia
oneFINGER, część systemu QUMKAM łączy zdalnie smartfon lub tablet ze sterownikiem oczyszczalni. Komunikuje użytkownika z urządzeniem, serwisantem i wsparciem technicznym producenta, w prosty sposób zabezpieczając
dostęp do części zamiennych i wsparcia po-sprzedażowego. Wszystko za pomocą, prostej, intuicyjnej i przyjaznej użytkowni aplikacji.
Prosty sposób korzystania z aplikacji systemu oneFINGER daje użytkownikowi
wysoki komfort korzystania i kontroli oczyszczalni o każdej godzinie i porze
roku, bez konieczności wychodzenia z domu.

SYSTEM UMOŻLIWIA:
• Kontrolę pracy oczyszczalni w każdym jej momencie
• Kontrolę ewentualnych usterek
• Kontrolę czasu pracy systemu, z uwzględnieniem daty
i czasu okresowych wyłączeń
• Zarządzanie pracą indywidualnego systemu oczyszczania
• Archiwizowanie danych historycznych oczyszczalni

SYSTEM INFORMUJE O:
• Zbliżającym się terminie serwisu
• Ewentualnych nieprawidłowościach, bądź usterkach
pracy wszystkich urządzeń wykonawczych oczyszczalni
• Aktualnym etapie procesu technologicznego w czasie
rzeczywistym
• Statusie poszczególnych elementów roboczych systemu

APLIKACJA ZAWIERA:
• Informacje o funkcjach oczyszczalni
• Instrukcję obsługi urządzenia

• Opis elementów podlegających czyszczeniu lub
okresowej wymianie
• Dane rejestracyjne oczyszczalni
• Warunki gwarancji urządzenia

Sterowanie oczyszczalni w technologii oneFINGER nie wymaga instalowania karty SIM w urządzeniu, dzięki czemu użytkownik nie ponosi
dodatkowych kosztów obsługi systemu. Każde urządzenie w technologii SBR/SBHR wytwarzane przez AQT jest seryjnie, w standardzie wyposażone w sterownik z funkcją komunikacji z technologią oneFINGER oraz dostępem do bezpłatnej aplikacji.

