ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ
для очистки стічних вод
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МЕХАНІЧНЕ
ОЧИЩЕННЯ

АЕРАЦІЙНІ
СИСТЕМИ

ОБЛАДНАННЯ,
ЯКОМУ
ДОВІРЯЮТЬ

ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ
ВІДСТІЙНИКІВ

ФІЗИКОХІМІЧНА
ОЧИСТКА

МЕХАНІЧНЕ
ЗНЕВОДНЕННЯ
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НАШІ ПЕРЕВАГИ:
Ми виробляємо понад 35 видів
сучасного високоефективного
обладнання для очищення
стічних вод і зневоднення осаду.
Це забезпечує понад 80% потреб
водоканалів у технологічному
обладнанні;
Наш післяпродажний сервіс один
з кращих на ринку. Ми швидко
реагуємо на всі запити клієнтів;
Ефективні технології, що
застосовуються у виробництві,
дозволяють нам виробляти
високоякісне обладнання за
прийнятною ціною.
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ПРОМИСЛОВА
ГРУПА
ЕКОТОН
є провідним виробником обладнання
для очищення стічних вод.

Наша компанія виробляє понад 35
різних видів обладнання для механічної,
біологічної та фізико-хімічної очистки
стічних вод, а також для механічного
зневоднення осаду. Широка лінійка
обладнання дозволяє пропонувати
нашим клієнтам комплексні рішення на
основі виробленого нами обладнання.

Промислова група ЕКОТОН
спеціалізується на розробці,
виробництві, а також впровадженні
сучасного високотехнологічного
обладнання, призначеного для
очищення муніципальних і
промислових стічних вод, а також
стічних вод харчової, цементної,
хімічної, вугільної та металообробної
промисловості.
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Литва
Латвія
Норвегія
Польща
Німеччина
Нідерланди
Угорщина
Канада

Румунія
Іспанія
Італія

США

Молдова
Ямайка
Колумбія

Болгарія
Ізраїль

Чилі

4

Білорусь
Україна
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Казахстан

Росія
Узбекистан
Туркменістан

Китай
Бангладеш
В'єтнам
Філіппіни
Індія

Сінгапур

РІЗНІ СТАДІЇ
ОЧИЩЕННЯ
СТОКІВ – ОДИН
ВИРОБНИК
ЗАРАЗ ОБЛАДНАННЯ
ЕКОТОН ПРАЦЮЄ НА
ОЧИСНИХ СПОРУДАХ В 33
КРАЇНАХ СВІТУ, ТАКИХ ЯК:
БАНГЛАДЕШ, БІЛОРУСЬ,
БОЛГАРІЯ, УГОРЩИНА,
В’ЄТНАМ, НІМЕЧЧИНА,
ІЗРАЇЛЬ, ІНДІЯ, ІТАЛІЯ,
ІСПАНІЯ, КАЗАХСТАН,
КАНАДА, КИТАЙ, КОЛУМБІЯ,
НОРВЕГІЯ, ЛАТВІЯ, ЛИТВА,
РУМУНІЯ, МОЛДОВА,
НІДЕРЛАНДИ, ОБ’ЄДНАНІ
АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ,
ПОЛЬЩА, РОСІЯ,
САУДІВСЬКА АРАВІЯ,
СІНГАПУР, США, ЯМАЙКА,
ТУРКМЕНІСТАН,
УЗБЕКИСТАН, УКРАЇНА,
ФІЛІППІНИ, ЧИЛІ.
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РІЗНІ СТАДІЇ
ОЧИЩЕННЯ
СТОКІВ – ОДИН
ВИРОБНИК
На заводах компанії ЕКОТОН
виробляється обладнання для
механічної, біологічної,
фізико-хімічної очистки стічних вод,
а також зневоднення осаду:
Каналізаційні механізовані решітки
(грабельні, ступінчасті, шнекові,
барабанні, решітки-дробарки,
дробарки відходів);
Гвинтові транспортери і віджимні
преси;
Тангенціальні, горизонтальні і
комбіновані піскоуловлювачі;
Мулососи і мулошкреби, гребінчасті
водозливи, центральні стакани,
відбивачі, напівзаглибні дошки
для облаштування первинних і
вторинних відстійників;
Щитові затвори;
Аераційні системи;
Комплекси механічного
зневоднення осаду на базі
стрічкових і камерних фільтрпресів, згущувачів, шнекових і
мультидискових дегідраторів;
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МЕХАНІЧНЕ
ОЧИЩЕННЯ
СТІЧНИХ ВОД

РЕШІТКИ МЕХАНІЗОВАНІ;
РЕШІТКИ-ДРОБАРКИ;
ДРОБАРКИ ВІДХОДІВ;
КОНВЕЄРИ;
ПРЕСИ-УЩІЛЬНЮВАЧІ;
ПІСКОУЛОВЛЮВАЧІ;
ЩИТОВІ ЗАТВОРИ;
КОМПЛЕКСИ МЕХАНІЧНОЇ
ОЧИСТКИ М-КОМБІ

ПРОМИСЛОВА
ГРУПА ЕКОТОН
поставила понад 1500
одиниць обладнання для
механічного очищення (з них 850
механізованих решіток) і більше
3000 щитових затворів

На стадії механічного очищення стічних
вод відбувається затримання механічних
домішок і підготовка стоків до біологічної
очистки.
Вкрай важливо попередити потрапляння
великих відходів на наступні стадії
очищення. Сміття, що потрапило у
відстійники і аеротенки, може вивести з
ладу обладнання на наступних стадіях
очищення.
Використання обладнання ЕКОТОН
допомагає забезпечити високий рівень
очищення стоків від механічних забруднень
на будь-якому етапі водовідведення і
дозволяє використовувати механічну
очистку і як самостійний метод, і як один із
ступенів очищення стічних вод.

www.ua.ekoton.com
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ГРАБЕЛЬНА
РЕШІТКА
НАДІЙНИЙ ФІЛЬТРАЦІЯ, ВИСОКА
ПРОДУКТИВНІСТЬ І ПРОСТОТА
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Грабельні решітки призначені для вилучення зі стічних
вод великих і середніх відходів і рекомендуються для
використання в якості попереднього механічного
очищення на КНС. Висока надійність і можливість
виробництва решіток з різною шириною прозорів
роблять грабельні решітки гарним рішенням для
механічної очистки стоків на майданчику очисних
споруд.

ПЕРЕВАГИ:
ВСТАНОВЛЕННЯ ГРАБЕЛЬНОЇ РЕШІТКИ
Шіофок, Угорщина

ДІАПАЗОН
СМІТТЄЗАТРИМУЮЧОГО
ПОЛОТНА - ВІД 5
ДО 70 ММ. ПРОЗОР
ПІДБИРАЄТЬСЯ ЗАЛЕЖНО
ВІД ПРИЗНАЧЕННЯ
РЕШІТКИ, ВИТРАТИ
І СКЛАДУ СТІЧНИХ
ВОД, РОЗМІРІВ КАНАЛУ
ТА ІНШИХ ФАКТОРІВ.
ТАКОЖ ЗА БАЖАННЯМ
ЗАМОВНИКА МОЖЛИВЕ
ВИКОНАННЯ РЕШІТОК
РІЗНОЇ ГЛИБИНИ.

Висока ефективність очищення досягається
завдяки полотну з краплевидного профілю;
Решітка виготовлена з нержавіючої сталі, а
шлях руху ланцюга захищений від стирання
зносостійким полімером. Це гарантує довгий
термін служби решіток;
Застосування спеціального «краплевидного
профілю» дозволяє знизити гідравлічний опір
на 15-30%;
В зануреній частині решітки відсутні деталі, які
обертаються, що підвищує її надійність;
«Плаваюча» конструкція кріплення граблини
дозволяє якісно прочищати сміттєзатримуюче
полотно і не дає відходам зісковзувати з
граблини;
Решітка зручна в обслуговуванні: основні вузли
доступні в робочому стані, а для підйому решітки
з каналу не потрібний демонтаж;
Решітка забезпечена запобіжним пристроєм,
який спрацьовує при заклинювання граблини і
механічних ушкодженнях;
Автоматизація роботи решітки дозволяє
економити енергоресурси і знижує вплив
людського фактора.
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ГРАБЕЛЬНА РЕШІТКА
Герцлія, Ізраїль

ГРАБЕЛЬНА РЕШІТКА
Вебстер, Техас, США

ГРАБЕЛЬНА РЕШІТКА
Поморіє, Болгарія

ГРАБЕЛЬНА РЕШІТКА
Фархад, Узбекістан
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СТУПІНЧАСТА
РЕШІТКА
ТОНКА ФІЛЬТРАЦІЯ
З ВИСОКОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ
Ступінчасті решітки призначені для вилучення зі стічних
вод середніх і дрібних відходів і рекомендуються для
тонкого очищення господарсько-побутових і промислових стічних вод.

ПЕРЕВАГИ:
СТУПІНЧАСТА РЕШІТКА

Конструкція решітки дозволяє затримувати дрібні
включення за рахунок ефекту створення фільтруючого
шару відходів;
Корпус решітки виготовлений з нержавіючої сталі,
що гарантує тривалий термін роботи обладнання;
Конструкція сміттєзатримуючого полотна не допускає
намотування відходів, тому решітка ідеально підходить
для очищення стоків, що містять ганчір’я, шерсть та інші
волокнисті забруднення;
Решітка зручна в обслуговуванні: основні вузли
доступні в робочому стані, а для підйому решітки
з каналу не потрібний демонтаж;
Автоматизація роботи решітки дозволяє економити
енергоресурси і знижує вплив людського фактора.

СТУПІНЧАСТІ РЕШІТКИ

КОМПЛЕКС МЕХАНІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ
НА БАЗІ СТУПІНЧАСТИХ РЕШІТОК

Олецко, Польща
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МАЛА ГРАБЕЛЬНА
РЕШІТКА
РІШЕННЯ ДЛЯ НАЙМЕНШИХ КАНАЛІВ І КАМЕР.
ШИРИНА ПРОЗОРУ ВІД 1 ДО 5 ММ НА ВАШ ВИБІР
Малі грабельні решітки - надійне і ефективне рішення
як для грубого, так і для тонкого очищення невеликих
обсягів стічних вод.

МАЛІ ГРАБЕЛЬНІ РЕШІТКИ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ:
Для захисту насосів на КНС від поломок через попадання грубих відходів;
Для тонкого механічного очищення побутових стічних вод на малих
очисних спорудах;
Для локальної механічної очистки стічних вод окремих об’єктів.

ПЕРЕВАГИ:
Довговічність роботи решітки забезпечена конструкцією з нержавіючої
сталі та відсутністю обертових елементів;

ЛОКАЛЬНІ ОЧИСНІ СПОРУДИ
ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

ІДЕАЛЬНЕ РІШЕННЯ
ДЛЯ МАЛИХ ОЧИСНИХ
СПОРУД ТА КНС

Прозор від 1 до 5 мм забезпечує тонку очистку;
Особливості полотна решітки дозволяють уникнути заклинювання
граблини;
Решітка проста в обслуговуванні та потребує мінімальних капітальних
і експлуатаційних витрат.

“

РОТОРНА РЕШІТКА
ТОНКА ФІЛЬТРАЦІЯ З РІЗНИМИ ОПЦІЯМИ ВИКОНАННЯ
ФІЛЬТРУЮЧИХ БАРАБАНІВ
Барабанна решітка з внутрішньою подачею відрізняється високою
надійністю при роботі зі специфічними стоками, що містять велику
кількість сухих речовин, волокнисті та ткані включення, великі
відходи.

ПЕРЕВАГИ:
Широка поверхня фільтрування дозволяє справлятися з
найрізноманітнішими завданнями - від тонкої механічної очистки
комунальних стоків до згущення гною, відділення пера тощо;
Значний внутрішній діаметр барабана і його конструкція забезпечують
надійну роботу у разі потрапляння великих предметів, а також з
волокнистими і тканими включеннями;
Регенерація фільтруючого полотна за допомогою промивання і щітки,
що обертається, забезпечує стабільну продуктивність решітки, а також
дозволяє застосувати її на стоках з вмістом жиру;
Повністю закрита конструкція з відводом для вентиляції вирішує
питання поширення запаху в приміщенні.

БАРАБАННІ РЕШІТКИ
ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ТОНКОЇ
МЕХАНІЧНОЇ ОЧИСТКИ
КОМУНАЛЬНИХ ТА ПРОМИСЛОВИХ
СТІЧНИХ ВОД
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БАРАБАННА РЕШІТКА

“

ЩІТКОВОГО ТИПУ

ПРОСТЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ТОНКОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ
Решітка застосовується на очисних спорудах комунальних та
промислових підприємств з витратою стічних вод до 150 м3/год.
Встановлюється безпосередньо на трубу і забезпечує вилучення
включень розміром від 0,8 мм.

ПЕРЕВАГИ:
Решітка виготовлена з нержавіючої сталі, що гарантує довгий
термін служби;
Перфороване полотно з дрібними отворами забезпечує тонку
очистку стоків з утриманням навіть таких забруднень, які важко
уловлювати, наприклад волосся;
Сито, що затримує сміття, очищається щітками, які розташовано
всередині барабану. Також можлива додаткова промивка сита
водою під тиском;
Кришка, що закриває решітку зверху, перешкоджає розбризкуванню осаду і поширенню запахів, а також забезпечує легкий
доступ для обслуговування та візуального контролю;
Решітка компактна, що дозволяє використовувати її на малих
очисних спорудах.

БАРАБАННА РЕШІТКА

З ПОЛОТНОМ З ТРИГРАННОГО
ПРОФІЛЮ
Решітка застосовується для механічного очищення стоків харчової
промисловості.

ПЕРЕВАГИ:
Решітка виготовлена з нержавіючої сталі, що гарантує довгий
термін служби решітки;
Полотно, утворене шляхом спіральної намотки тригранного
профілю, забезпечує тонку очистку стоків з утриманням навіть
таких забруднень, які важко видалити, наприклад волосся, а
також виключає застрягання забруднень в отвори сита;
Високу якість очищення полотна забезпечує двоступенева
промивка потоком очищених стічних вод і гарячою водою під
тиском.
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ШНЕКОВА
РЕШІТКА
Решітка призначена для вилучення зі стічних вод
відходів розміром більше 1-8 мм. Рекомендується для
використання під час очищення господарсько-побутових
стічних вод, а також стоків целюлозно- паперової
промисловості та картонних комбінатів, текстильних і
харчових виробництв.

ПЕРЕВАГИ:

Високу ефективність фільтрації забезпечує
перфороване полотно. Для забезпечення
оптимального очищення полотна в зоні фільтрації
шнек по краях оснащується щіткою;
Сміттєзатримуюче полотно решітки виконано з
нержавіючої сталі у вигляді перфорованого сита і
має збільшену площу фільтрації завдяки похилому
розташуванню в каналі;
Затримані на фільтрувальному полотні відходи
знімаються обертовим осьовим шнеком, що вирішує
проблему намотування волокнистих включень;
Промивання сміття від органічних сполук
відбувається в міру його просування по транспортеру,
а його ущільнення здійснюється за рахунок
зменшення кроку витків.

ШНЕКОВА РЕШІТКА
РВО ОБ’ЄДНУЄ В СОБІ
ФУНКЦІЇ ЗАТРИМАННЯ
СМІТТЯ, ЙОГО
ПРОМИВАННЯ, ВІДЖИМУ
І ТРАНСПОРТУВАННЯ, А
ЗНАЧИТЬ, В ОКРЕМИХ
ВИПАДКАХ, ЗДАТНА
ЗАМІНИТИ СОБОЮ
КОМПЛЕКС МЕХАНІЧНОЇ
ОЧИСТКИ.
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РЕШІТКА
ДРОБАРКА
GRIZZLY
Решітки-дробарки призначені для подрібнення великих
відходів у виробничих і господарсько-побутових стічних
водах.

ПЕРЕВАГИ:
Корпус решітки-дробарки виготовлений
з нержавіючої сталі, а вали і фрези - з
інструментальної. Це гарантує довгий термін служби
решітки;

ВИКОРИСТАННЯ
РЕШІТОК-ДРОБАРОК
ДОЗВОЛЯЄ НЕ ТІЛЬКИ
ЗАПОБІГТИ ВИНЕСЕННЮ
ДО НАСОСІВ ВЕЛИКИХ
ВІДХОДІВ, А Й
ПОВНІСТЮ ВИРІШУЄ
ПРОБЛЕМУ ВИВЕЗЕННЯ
ТА УТИЛІЗАЦІЇ
ЗІБРАНОГО СМІТТЯ.

Решітка зручна і проста в обслуговуванні. Допоміжні
монтажні пристосування дозволяють піднімати
решітку з каналу, навіть не спустошуючи його.
Механізм дроблення і барабан виконані окремими
модулями, що дозволяє витягти їх з пристрою
окремо, не витягуючи з каналу саму решітку;
Решітка гарантовано подрібнює грубі відходи вали обертаються назустріч один одному з різною
швидкістю;
Особлива конструкція барабанів, що не дозволяє
відходам накопичуватися всередині решітки,
забезпечує високу продуктивність і надійність
роботи решітки;
Для зняття можливого заклинювання
передбачений автоматичний реверс, що значно
підвищує ступінь автономності обладнання;
Використання решітки-дробарки РКД дозволяє
скоротити потреби в обслуговуючому персоналі
насосних станцій і витратах на вивезення сміття
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ДРОБАРКА
ВІДХОДІВ
Дробарки відходів застосовуються для подрібнення
великих і середніх відходів, що знімаються з
механізованих решіток на КНС.

ПЕРЕВАГИ:
Корпус дробарки відходів виготовлений з
нержавіючої сталі, а вали і фрези - з інструментальної.
Це гарантує довгий термін служби решітки;
У разі заклинювання дробарки твердими відходами,
автоматизована система захисту включає реверс і
повторно запускає фрези дробарки;
Використання дробарки відходів зберігає органічні
сполуки в стічних водах і сприяє процесу їх
подальшої біологічної очистки.

З ВІДГУКІВ ЗАМОВНИКІВ:
«... Дробарки встановлені на
каналізаційних насосних станціях.
Монтаж дробарок не викликав зайвих
турбот. Пуско- налагоджувальні роботи
проводилися співробітниками фірми.
Дроблення сміття проводиться швидко
і якісно. За 1,5 хвилини переробляється
відро (0,015 м3) відходів. Дробарки, раніше встановлені
на станціях, які мають продуктивність 0,5 т/год, оснащені
ел.двигунами 22 кВт.
Дробарка фірми «ЕКОТОН» - 5,5 кВт, що веде до істотної
економії»

ОСНАЩЕННЯ КНС
ДРОБАРКОЮ ВІДХОДІВ
ЕКОТОН НЕ ТІЛЬКИ
ПОЗБАВЛЯЄ ВІД
НЕОБХІДНОСТІ
ВИВЕЗЕННЯ СМІТТЯ,
А Й ДОЗВОЛЯЄ
СКОРОТИТИ
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ
ПЕРСОНАЛ АБО
ПЕРЕВЕСТИ КНС В
ПОВНІСТЮ АВТОНОМНИЙ
РЕЖИМ РОБОТИ
15
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КОНВЕЄР
ГВИНТОВИЙ

Гвинтовий конвеєр використовується для транспортування
відходів, затриманих решітками і зневоднених шламів.
Транспортування здійснюється в горизонтальній або похилій
площинах на відстань до 30 м одним конвеєром.

ПЕРЕВАГИ:
Спіраль конвеєра виготовляється зі зносостійкої
вуглецевої сталі, а інші елементи - з корозійностійкої
сталі AISI 304. Це гарантує довгий термін служби
решітки;
Безосьова спіраль транспортера запобігає його
забиванню відходами і шламом, що транспортуються,
та дозволяє знизити навантаження на привід в
порівнянні з осьовими гвинтовими механізмами;
Закрита конструкція транспортера перешкоджає
розбризкуванню і поширенню запахів, чим покращує
санітарно-гігієнічний стан приміщення;
У механізмі конвеєра передбачений автоматичний
реверс для зняття можливого заклинювання. Це
дозволяє відмовитися від постійної присутності
обслуговуючого персоналу;
КОНВЕЄРИ ГВИНТОВІ
Озд, Угорщина

Можливість синхронізації роботи конвеєра з
механізованими решітками забезпечує економію
енергоресурсів.

З ВІДГУКУ ГКУП «ВОДОКАНАЛ»
(МОГИЛЬОВ, БІЛОРУСЬ):
«... Була виконана реконструкція
грабельного відділення головної
каналізаційної насосної станції
м. Могильова з установкою
автоматизованого комплексу
механічного очищення: 3 механізованих
каналізаційних решітки РКЕ, гвинтовий
конвеєр КВЕ- 230, гвинтовий віджимний прес ПВОЕ-2007.

КОНВЕЄРИ ГВИНТОВІ

Аналіз роботи ГКНС за минулий рік показав високу якість Вашого
обладнання, що позитивно вплинуло на безаварійність роботи
насосної, поліпшивши роботу ОСК м. Могильова »
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ПРЕС
ГВИНТОВИЙ
ВІДЖИМНИЙ
Прес віджимний призначений для віджимання і
промивання відходів, затриманих на каналізаційних
механізованих решітках.

Вебстер, Техас, США

ПЕРЕВАГИ:
Прес виготовлений повністю з нержавіючої
сталі, а робочий шнек виконаний зі спеціальної
зносостійкої сталі. Це гарантує довгий термін
служби преса;
Функція відмивання відходів дозволяє зберегти
органічні сполуки в стічних водах. Це сприяє
процесу їх подальшої біологічної очистки;
Ущільнення відходів багаторазово скорочує
витрати на їх транспортування;
У механізмі преса передбачений автоматичний
реверс для зняття можливого заклинювання.
Це дозволяє відмовитися від постійної присутності
обслуговуючого персоналу.
Можливість синхронізації роботи преса
з конвеєром і механізованими решітками
забезпечує економію енергоресурсів.

Кремечуг, Україна

З ВІДГУКУ КП «КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ»:
«З початку експлуатації обладнання
працює стабільно, забезпечуючи якісне
очищення стічних вод.
Решітки затримують велику кількість
забруднень із стічних вод, що якісно
відбилося на роботі вторинних
відстійників і очисних споруд в цілому.
Підвищення ефективності роботи полягає в наступному:
Застосування гвинтового конвеєра дозволило зосереджено
збирати відходи, а застосування преса гвинтового
віджимного з промиванням відходів дозволило зменшити
виділення неприємних запахів від відходів і скоротити

їх обсяг в 3-5 разів. Об’єднання обладнання в комплекс
механічного очищення дуже ефективне, бо обладнання
працює в автоматичному режимі, що дозволяє зменшити
трудовитрати на експлуатацію. Протягом декількох місяців
після введення в експлуатацію комплексу механічного
очищення спостерігалося якісне поліпшення роботи
очисних споруд, відбувалася очистка споруд від раніше
накопичених відходів у відстійниках на стінках лотків.
По завершенню періоду очищення споруд від раніше
накопичених відходів до нинішнього моменту відзначається
стабільно високий ступінь очищення стоків на решітках і
якісна робота всього комплексу.»
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ТАНГЕНЦІАЛЬНИЙ
ПІСКОУЛОВЛЮВАЧ
Піскоуловлювачі, установки відмивання піску та
піскосепаратори призначені для затримання і видалення з
виробничих і побутових стічних вод піску з подальшим його
промиванням, віджиманням і вивантаженням в контейнер
для збору піску.
ТАНГЕНЦІАЛЬНИЙ ПІСКОУЛОВЛЮВАЧ
Мронгово, Польща

ПЕРЕВАГИ:
В ПІСКОУЛОВЛЮВАЧІ
ЦЬОГО ТИПУ ФОРМУЄТЬСЯ
ЦИРКУЛЮЮЧИЙ ПОТІК
РІДИНИ. ЦЕ ДОЗВОЛЯЄ БІЛЬШ
ЕФЕКТИВНО ВІДОКРЕМЛЮВАТИ
ДРІБНІ ФРАКЦІЇ ПІСКУ
І ПЕРЕШКОДЖАЄ ВИПАДАННЮ
В ОСАД ОРГАНІКИ

Зібраний пісок додатково промивається
від органічних сполук водою під тиском,
а перемішування піску забезпечує більш якісну
промивку;
Корпус похилого шнекового транспортера
захищений від стирання зносостійким
полімерним вкладишем.

СКРЕБКОВИЙ МЕХАНІЗМ

ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО
ПІСКОУЛОВЛЮВАЧА EKOTON-PROBIG
СКРЕБКОВИЙ МЕХАНІЗМ
Бухара, Узбекистан

Скребкові механізми призначені для видалення осадів і плаваючих
речовин з відстійників і піску з піскоуловлювачів. Монтуються в прямокутних горизонтальних відстійниках або горизонтальних піскоуловлювачах. Можуть випускатися як в 2-х, так в 3-х і 4-х вальному
виконанні.

ПЕРЕВАГИ:
Використання високоякісного пластику для виготовлення
скребкового механізму дозволяє забезпечити високу
зносостійкість, а також високу надійність конструкції в умовах
відсутності мастила;
Низькі капітальні та експлуатаційні витрати;
Застосування пластикових ланцюгів дозволяє в 2-5 разів
збільшити термін служби виробу у порівнянні з аналогами;
Низький рівень шуму при роботі обладнання;

СКРЕБКОВИЙ МЕХАНІЗМ
Фархад, Узбекистан

Індивідуальний підхід до виготовлення обладнання
з нестандартними габаритами, за запитом замовника.
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КОМПЛЕКС
МЕХАНІЧНОЇ
ОЧИСТКИ М-КОМБІ

“

(РЕШІТКА ТОНКОЇ ОЧИСТКИ
З ПІСКОУЛОВЛЮВАЧЕМ, ЩО
АЕРУЄТЬСЯ)
КОМПАКТНЕ РІШЕННЯ ОБ’ЄДНУЄ КІЛЬКА
ЕТАПІВ МЕХАНІЧНОЇ ОЧИСТКИ В ОДНОМУ
КОМПЛЕКСІ!

КОМПЛЕКС МЕХАНІЧНОЇ
ОЧИСТКИ М-КОМБІ
Новий Орегон, США

Комплекс механічної очистки М-Комбі використовується
для механічного очищення господарсько-побутових і
промислових стоків

ПЕРЕВАГИ:
Високе гідравлічне навантаження забезпечується
спіральним рухом рідини всередині комплексу
механічного очищення в результаті аерації потоку;
Устаткування виготовлене з нержавіючої сталі AISI
304 (AISI 316), а корпуси конвеєрів захищені від
стирання зносостійкими полімерними вкладишами.
Це забезпечує тривалий термін експлуатації
комплексу;
Відмивання відходів і піску дозволяє зберегти
органічні сполуки в стічних водах, що сприяє
процесу їх подальшої механічної очистки;

КОМПЛЕКС МЕХАНІЧНОЇ
ОЧИСТКИ М-КОМБІ
Мездра, Болгарія

П’ЯТЬ ФУНКЦІЙ В ОДНОМУ
КОМПЛЕКСІ:
ТОНКА МЕХАНІЧНА ОЧИСТКА;

Компактне розташування обладнання дозволяє
істотно скоротити необхідні для його розміщення
площі;

ПРОМИВКА І ЗНЕВОДНЕННЯ
ВІДХОДІВ;

Автоматизація роботи комплексу дозволяє
скоротити витрати на обслуговуючий персонал.

СЕПАРАЦІЯ І ВІДМИВАННЯ
ПІСКУ;

ЕКСПЛУАТАЦІЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСУ ДОЗВОЛЯЄ ПОМІТНО
СКОРОТИТИ ВИТРАТИ НА БУДІВНИЦТВО
ОЧИСНИХ СПОРУД!

ЗНЕВОДНЕННЯ І
ВИВАНТАЖЕННЯ ПІСКУ;
ВІДДІЛЕННЯ І ВИДАЛЕННЯ
ЖИРУ.
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ЩИТОВІ
ЗАТВОРИ
ЩИТОВІ ЗАТВОРИ
Ґрифін, Польща

Щитові затвори призначені для повного або часткового
перекриття каналів. Затвори можуть комплектуватися
ручним або електричним приводом.

ПЕРЕВАГИ:
Щитові затвори виготовляються повністю з
нержавіючої сталі, що забезпечує тривалий термін
експлуатації;
Стійкий до впливу агресивних середовищ;

ЩИТОВІ ЗАТВОРИ

Ущільнювач по периметру щита забезпечує
водонепроникність конструкції в закритому стані;
Клиновидний механізм притиснення ущільнювача
виконаний із зносостійкого полімеру, що виключає
«прилипання» клинів один до одного внаслідок
тривалого перебування затвора в закритому стані;
Герметичних кожух захищає підйомний гвинт
від забруднень і пересихання масла у відкритому
положенні затвора.

ЩИТОВІ ЗАТВОРИ
Фархад, Узбекистан

З ВІДГУКУ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД»:
«...Спочатку передбачалося, що дане обладнання
буде працювати в умовах абразивного середовища
і в хімічно агресивних стічних водах, а також
швидко і надійно проводити перемикання потоків.
З огляду на якість матеріалів, що застосовуються
при виготовленні, високий технологічний рівень
виконання, сучасний рівень автоматизації, а
також з урахуванням співвідношення ціни і якості,
нами було віддано перевагу щитовому затвору,
виготовленому компанією ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ» Україна.
На будівельний майданчик обладнання прибуло повністю в готовому
вигляді. Монтаж і пуско-налагоджувальні роботи були виконані в
найкоротші терміни. Система управління щитовим затвором була
інтегрована в існуючу систему управління технологічного процесу АТ «ОПЗ».
За період експлуатації, протягом двох років, при роботі даного обладнання
виробництва компанії ТОВ «ЕКО-ІНВЕСТ», не виявлено жодних зауважень.»

20
STAINLESS

конструкційний матеріал –
нержавіюча сталь

www.ua.ekoton.com

02

ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ
ВІДСТІЙНИКІВ
МУЛОСОСИ;

МУЛОСКРЕБИ;
СТРИЖНЕВІ МІШАЛКИ;
ЛОТКИ ДЛЯ РАДІАЛЬНИХ
ВІДСТІЙНИКІВ;
ВОДОЗЛИВИ;
ЦЕНТРАЛЬНІ СТАКАНИ.

ПРОМИСЛОВА
ГРУПА ЕКОТОН
поставила понад 350 одиниць
мулососів та мулоскребів.

На очисних спорудах каналізації
відстійники призначені в першу чергу
для відокремлення від води, що
очищається, завислих речовин, жирів,
нафтопродуктів, активного мулу.
У первинних і вторинних відстійниках
використовується цілий ряд обладнання
та статичних елементів, завданням
яких є забезпечення ламінарних умов
руху рідини, рівномірний збір осаду
і плаваючих речовин, запобігання
потраплянню забруднень у вже
очищену воду.

www.ua.ekoton.com

“
РАДІАЛЬНІ МУЛОСКРЕБИ
Елк, Польща

РАДІАЛЬНІ
МУЛОСКРЕБИ
НАДІЙНИЙ МЕХАНІЗМ З ВИСОКИМ
АНТИКОРОЗІЙНИМ ЗАХИСТОМ ТА
СУЧАСНИМ ДИЗАЙНОМ
Мулоскреби призначені для видалення осаду з дна
відстійників.
Спеціальна конструкція мулоскребів ІРПО (МРПО)
дозволяє робити заміну ІПР (МПР) на ІРПО (МРПО) без
суттєвого доопрацювання конструкції відстійника.

РАДІАЛЬНІ МУЛОСКРЕБИ
Добжень Вельки, Польща

РАДІАЛЬНІ МУЛОСКРЕБИ
Дахран, Саудівська Аравія

РАДІАЛЬНІ МУЛОСКРЕБИ
Елк, Польща
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РАДИАЛЬНЫЕ ИЛОСКРЕБЫ
Ашхабад, Туркменістан

Доступна опція електричних коліс на основі
пленарних редукторів

ПЕРЕВАГИ:
Мулоскреби виготовляються повністю з
корозійностійких матеріалів: нержавіючої сталі AISI
304, алюмінієвих сплавів і полімерів. Це забезпечує
тривалий термін експлуатації обладнання;
Швидкість руху візка плавно регулюється
перетворювачем частоти, що дозволяє регулювати
вологість осаду, який вивантажується, знизити знос
будівельної частини, збільшити термін експлуатації
технологічного обладнання та більш економно
використовувати енергоресурси;
Скребки оснащені гумовим фартухом. Рухи фартуха
повністю повторюють рельєф дна відстійника і
забезпечують якісний збір осаду навіть з заглиблень;
Для кращого відстоювання осаду в центральному
приямку застосовується стрижневе набирання;
Центральна опора у вигляді підшипникового вузла
обертання значно полегшує монтаж і обслуговування
обладнання;
Повний привід візка разом з механізмом очищення
борту відстійника забезпечують захист від
пробуксовки коліс в зимовий час у разі обмерзання
борту відстійника
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МУЛОСОСИ
Мулососи призначені для видалення активного мулу
з дна вторинних відстійників.

ПЕРЕВАГИ:
Виготовляються з корозійностійких матеріалів:
сталі AISI 304, алюмінієвих сплавів і полімерів. Це
забезпечує тривалий термін експлуатації мулососів;
Індивідуально настроюються гідравлічні
характеристики для кожного відстійника за
рахунок регулювання потоку по окремим сосунам;
Забезпечення повного видалення осаду з дна
відстійника за рахунок особливої конструкції
сосунів;
Центральна опора на основі підшипникового
вузла значно полегшує монтаж і обслуговування
обладнання;
Опція повного приводу візка виключає
пробуксовку коліс в зимовий період;

ПРИ РОЗРОБЦІ
ОБЛАДНАННЯ ЗУСИЛЛЯ
КОНСТРУКТОРІВ БУЛИ
СПРЯМОВАНІ НА
МАКСИМАЛЬНЕ
ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ,
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРУЧНОСТІ
ОБСЛУГОВУВАННЯ,
СКОРОЧЕННЯ
ВАРТОСТІ МУЛОЗАБІРНОГО
КОМПЛЕКСУ

Опція рухливості мулозабірної труби у вертикальній
площині компенсує нерівності дна відстійника.
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З ВІДГУКУ WABRA CONTRACTOR EST:
«Ми WABRA CONTRACTOR EST
звертаємо увагу, що під час
співпраці з компанією ЕКОТОН
остатня придбала репутацію
організації висококваліфікованих
фахівців, які знають тонкощі роботи
очисних споруд і розробляють
технології найвищого світового
рівня. Ми, в якості основного підрядника, раді працювати
з обладнанням, яке виробляється на цьому підприємстві.
У липні 2016 року, два мулошкреби радіальне ZSP з
діаметром 10 і 8 м були доставлені, встановлені та
введені в експлуатацію на очисних спорудах каналізації
продуктивністю 1500 м3/добу для ВПС оборони в
Захрані, Королівство Саудівська Аравія. Все встановлене
обладнання працює стабільно з 2016 р Однією з
головних переваг даного типу обладнання є зручність
обслуговування і надійність, конструкція скребків
відстійника розроблена для довгострокової безперебійної
роботи. Також спостерігається відсутність зносу рухомих
деталей. Запропонована конструкція виявилася
стабільною і надійною в експлуатації. Міст мулошкребу має
центральний привід і встановлений на двох незалежних
опорах, які розміщені поза відстійником. Така конструкція
дозволяє зменшити напругу і вагу на емальований
стальовий резервуар, в якім працює мулошкреб.
Очищувачі стін і країв мулошкребу добре розроблені,
зручні в регулюванні і не викликають незадоволення.
Вся електрична частина приводу працює рівно в різних
температурних умовах. WABRA CONTRACTOR EST дякує
команді ЕКОТОН за високу якість обладнання і уважне
ставлення до потреб клієнта і наших при виробництві,
постачанні і монтажу мулошкребов.».
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СТРИЖНЕВА МІШАЛКА
З ЦЕНТРАЛЬНИМ ПРИВОДОМ
ДЛЯ ГРАВІТАЦІЙНОГО
УЩІЛЬНЮВАЧА
Стрижнева мішалка призначена для інтенсифікації процесу
ущільнення мулу.

ПЕРЕВАГИ:
Стрижнева мішалка виготовлена з корозійностійких
матеріалів, що забезпечує тривалий термін
експлуатації обладнання;
Форма перемішуючих стрижнів і відстань між ними
такі, що при русі створюються дренажні канали в осаді,
за допомогою яких можна виділити порову і гази з
осаду.
Управління обладнанням здійснюється за допомогою
електричної шафи, що дозволяє включити або
виключити мішалку дистанційно, а також видати
сигнал про роботу або аварії.

ЛОТКИ ДЛЯ РАДІАЛЬНИХ
ВІДСТІЙНИКІВ
Компанія ЕКОТОН випускає лотки різної конфігурації: як
прямі, так і радіальні. Лотки для радіальних відстійників
виготовляються з частин, зістикованих точно за колом без
утворення кутів між площинами стінок сусідніх елементів.

ВОДОЗЛИВИ
Водозливи призначені для горизонтального вирівнювання
рівня рідини у відстійниках з метою рівномірного розподілу
води периметром водозбірного лотка і насичення
(збагачення) проясненої води киснем атмосферного повітря.
Водозливи застосовуються для оснащення первинних
і вторинних відстійників на майданчику очисних споруд
каналізації.
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НАПІВЗАНУРЕНІ
ДОШКИ
Напівзанурені дошки призначені для уловлювання в
первинних відстійниках з поверхні стічних вод жирових
і нафтових включень. Застосовуються для оснащення
первинних відстійників на майданчику очисних споруд
каналізації.

ЦЕНТРАЛЬНІ
СТАКАНИ
Центральні стакани призначені для запобігання
струминного розподілу рідини в радіальних відстійниках.
Застосовуються для оснащення первинних і вторинних
радіальних відстійників на майданчику очисних споруд
каналізації.

ОГОРОЖІ
І МІСТКИ
Містки та поручні безпеки виконані зі сплаву алюмінію,
що відрізняється високими показниками міцності та
стійкості до корозії, завдяки чому не потрібне складне
і дороге фарбування (даний сплав застосовується, зокрема,
в суднобудуванні, авіапромисловості, харчовій та хімічній
промисловості).
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ФІЗИКОХІМІЧНА
ОЧИСТКА

УСТАНОВКИ НАПІРНОЇ
ФЛОТАЦІЇ;
АВТОМАТИЧНІ СТАНЦІЇ
ПРИГОТУВАННЯ
ФЛОКУЛЯНТУ «SMART MIX».

Напірна флотація є одним з
ефективних фізико-хімічних методів
очищення промислових стічних
вод. Основою є процес поділу
рідкої і твердої фаз за допомогою
спливаючих мікро-бульбашок повітря.
В процесі флотації з стоків
видаляються завислі речовини, жири,
масла і нафтопродукти, знижується

концентрація БСК і ХСК.
Застосування даної технології
дозволяє суттєво знизити
навантаження на споруди біологічної
очистки, а при їх відсутності досягти
ГДК на скид стоків до каналізації.
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НАПІРНІ ФЛОТАТОРИ
Нафтопереробне підприємство

“

НАПІРНІ
ФЛОТАТОРИ
ПЕРЕДОВА ТЕХНОЛОГІЯ
НАПІРНОЇ ФЛОТАЦІЇ
Установки призначені для видалення з стічних вод дрібних
важкорозчинних частинок, таких як жири, завислі та
поверхнево- активні речовини на підприємствах ЦПК, харчової
та нафтопереробної промисловості, малих очисних спорудах
каналізації, а також для згущення мулової суміші на підприємствах
очищення господарсько-побутових стоків.

ПЕРЕВАГИ:
Устаткування виготовлене з корозійностійкої сталі AISI 304,
що забезпечує тривалий термін експлуатації флотаторів;

НАПІРНІ ФЛОТАТОРИ
Сантьяго, Чилі

Оригінальна форма камери флотатора забезпечує достатній
час перебування процесу флотації (час досягнення
флотокомплексом поверхні рідини) без збільшення розмірів
установки. Така форма дозволяє забезпечити найбільш
ефективний шлях руху рідини, при якому не виникає
«мертвих» зон, а також передбачає можливість зручного
відведення осаду, що випав;
Особливості конструкції флотатора ЕКОТОН дозволяють
насичувати рідину повітрям прямо в рециркуляційному
насосі. Завдяки цьому можна відмовитися від додаткових
витрат на придбання сатуратора;

НАПІРНИЙ ФЛОТАТОР
Ванкувер, Канада

Висока якість і надійність установок забезпечуються
застосуванням комплектуючих виробництва провідних
європейських компаній;
Робота всього комплексу, включаючи реагентне
господарство, повністю автоматизована.

МОБІЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ОЧИСТКИ СТОКІВ НА БАЗІ НАПІРНОГО ФЛОТАТОРА
Норвегія
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АВТОМАТИЧНІ СТАНЦІЇ
ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНІВ
ФЛОКУЛЯНТУ
Автоматична станція приготування розчинів флокулянта
призначена для циклічного приготування розчинів
полімерів на основі як сухих, так і рідких концентратів, в
процесі приготування яких необхідно витримати певний
час приготування.

ПЕРЕВАГИ:
Можливість приготування розчинів з корозійно
активних реагентів. В процесі виготовлення
установки використовуються тільки корозійностійкі
матеріали;

СТАНЦІЇ ВИРОБЛЯЮТЬСЯ З
ОДНИМ, ДВОМА АБО ТРЬОМА
БАКАМИ.

Експлуатація як в періодичному, так циклічному
режимах. Установка може працювати як в
періодичному режимі (разове приготування порції
розчину), так і в циклічному режимі приготування без
участі обслуговуючого персоналу;

ПРОДУКТИВНІСТЬ СТАНЦІЙ:
ВІД 250 Л/ГОД ДО
6000 Л/ГОД.

Простота конструкції і низька вартість монтажу.
Установка поставляється в готовому до експлуатації
вигляді (всі елементи вже змонтовані на корпусі
пристрою), для початку експлуатації необхідно лише
встановити її на фундамент і підключити комунікації;
Герметичність. Установка поставляється замовнику
в повністю закритому виконанні, але в той же час за
необхідності обслуговування, всі захисні частини
можуть бути з легкістю видалені;
Легкість експлуатації. Установка оснащується
системою управління на базі PLC Siemens і графічної
панелі Weintek, яка дозволяє експлуатувати станцію
у повністю автоматичному режимі з мінімальним
втручанням оператора в її роботу. Інтуїтивно
зрозумілий інтерфейс дозволяє обходитися без
персоналу з високою кваліфікацією;
Висока надійність. При виготовленні
використовуються тільки високоякісні та надійні
комплектуючі, також установка оснащена мінімальною
кількістю рухомих деталей, що зводить до мінімуму
перелік витратних і запасних частин.
Можливість підключення установки до SCADA
системи. Система управління установкою дозволяє
здійснити передачу даних і віддалене управління з
робочого місця оператора використовуючи SCADA
систему передачі даних.

КОНЦЕНТРАЦІЯ РОЗЧИНУ:
ВІД 0.05% ДО 0.5%
ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ
РОЗЧИНУ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ
ПРОДУКТИВНІСТЮ УСТАНОВКИ

ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ:
ВОДОПІДГОТОВКА;
ВОДООЧИСТКА;
ОЧИЩЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ
СТІЧНИХ ВОД;
ЗНЕВОДНЕННЯ
МУНІЦИПАЛЬНИХ І
ПРОМИСЛОВИХ ОСАДІВ;
ВИРОБНИЦТВО БІОГАЗУ.
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АЕРАЦІЙНІ
СИСТЕМИ

НА БАЗІ ТРУБЧАТИХ АЕРАТОРІВ

04

Аерація в очищенні стічних
вод призначена для штучного
насичення мулової суміші в
біореакторах розчиненим
киснем, який використовується
мікроорганізмами для
окислення органічних і біогенних
забруднюючих елементів.

ПРОМИСЛОВА
ГРУПА ЕКОТОН
За час своєї роботи поставила
понад 800 000 погонних
метрів аераторів і продовжує
збільшувати цей показник.

У більшості випадків в аеробних
біореакторах застосовується
так звана пневматична аерація,
принцип роботи якої полягає в
подачі стисненого повітря до
днища резервуару з активним
мулом і пропущенні його
через аераційні елементи, які
забезпечують виникнення
бульбашок.
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АЕРАЦІЙНІ
СИСТЕМИ
ЕКОТОН
Аератори призначені для рівномірного розподілу повітря, що подається від компресора або повітродувки, в
товщі води. Аератори застосовуються в аеротенках на
ділянці біологічної очистки стічних вод. Також аератори
можуть бути використанні в аеробних стабілізаторах
осаду і водоймах.

ПЕРЕВАГИ:
АЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЕКОТОН
Оструда, Польща

Аератори ЕКОТОН не вимагають обслуговування
(промивання, прочищення тощо) протягом усього
періоду експлуатації;
Аератори ЕКОТОН генерують бульбашки діаметром
2-3 мм, що є оптимальним розміром як з точки зору
поверхні масообміну, так і точки зору перемішування
мулової суміші;
За рахунок використання в конструкції аераторів
повітряного зазору, аератори ЕКОТОН забезпечують
рівномірний розподіл повітря всією довжиною
коридору;

АЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЕКОТОН
Герцлія, Ізраїль

Особлива конструкція аераторів забезпечує їх
стійкість до гідроудару і механічних впливів, що
забезпечує високу надійність аераторів;
Аераційні системи ЕКОТОН прості і зручні в монтажі.
Також є можливість заміни зовнішньої пористої труби
при збереженні базової конструкції;
Низькі капітальні витрати - вартість придбання
конструкції в середньому в 2,5 рази нижче, ніж у
інших типів аераторів.
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КОНСТРУКЦІЯ АЕРАТОРУ
ЕКОТОН
Аератор EKOTOН складається з двохкоаксіальних труб, одна
з яких вставлена в іншу, із відстанню між ними що забезпечує
перебіг повітря. Зовнішня труба має пористу структуру і
виготовлена з поліетилену низької щільності(LDPE). Цю трубу
називають пористим волокнистим диспергатором. Їх виробляють
шляхом пневматичної екструзії з розплавленого поліетилену,
які наносять на формоутворювач труби. Внутрішня труба
виготовлена з ПВХ і є перфорованою. Проміжок між двома
трубами підтримується поперечними кільцевими вставками.
Повітря подається у внутрішню трубу і рівномірно розподіляється
назовні через пористу поверхню зовнішньої труби у рідину, що
аерується. Це дозволяє досягти високої ефективності аерування з
мінімальними енергетичними витратами.

УСТАНОВКА АЭРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Шаньінь, Китай®
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8
7
6

SSOTE, %/m

5
4
3
2
1
0

Tests acc. ASCE/EWRI 2-05
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

35

40

45

50

Подача повітря, нм /(год.×м)
3

Характеристика втрат тиску
5,0
4,5
4,0

Втрати тиску, кПа

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

0

5

10

15

20

25

30

Подача повітря, нм /(год.×м)
3

35

05

www.ua.ekoton.com

МЕХАНІЧНЕ
ЗНЕВОДНЕННЯ
ОСАДУ

05
ШНЕКОВІ ТА
МУЛЬТИДИСКОВІ
ДЕГІДРАТОРИ;
СТРІЧКОВІ ТА КАМЕРНОМЕМБРАННІ ФІЛЬТРПРЕСИ;
ЗГУЩУВАЧІ ОСАДУ;
КОМПАКТНІ КОМПЛЕКСИ
ЗНЕВОДНЕННЯ ОСАДУ.

ПРОМИСЛОВА
ГРУПА ЕКОТОН
поставила понад 350 стрічкових
фільтр-пресів, згущувачів та
дегідраторів.

Механічне зневоднення осадів стічних
вод і промислових шламів виконується
для зменшення їх обсягів з метою
подальшого зберігання або переробки.
Після зневоднення осади і шлами
з рідкого стану перетворюються в
субстанції зі значно більш високими
концентраціями завислих речовин і
мають консистенцію сирої землі. Така
консистенція дозволяє транспортувати
зневоднені осади у кузові вантажного
автотранспорту.

www.ua.ekoton.com
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СТРІЧКОВИЙ
ФІЛЬТРПРЕС
ЗНЕВОДНЕННЯ З ВИСОКОЮ
ПРОДУКТИВНІСТЮ
Фільтр-преси призначені для механічного зневоднення
осадів стічних вод, а також осадів водопідготовки і виробничих шламів.

ПЕРЕВАГИ:
Високий захист від корозії: корпус виготовлений з
нержавіючої сталі AISI 304, а високонавантажувані
вали з вуглецевої конструкційної сталі захищені
полімерним покриттям;

ФІЛЬТР-ПРЕСС У
СТАНДАРТНОМУ
ВИКОНАННІ ВКЛЮЧАЄ:
АВТОМАТИЧНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ НАТЯГНЕННЯ
СТРІЧКИ;
АВТОМАТИЧЕСКАЯ
РЕГУЛЮВАННЯ РУХУ
СТРІЧКИ;

Висока ефективність зневоднення завдяки
послідовності і спеціальній геометрії розташування
валів різних діаметрів;
Низький рівень споживання енергії;
Низьке споживання флокулянта;
Надійність фільтр-преса забезпечується
високоякісними комплектуючими від провідних
європейських виробників;
Автоматизована система управління стрічкою і
захистом її від сходу;
Компактність обладнання, особливо у виконанні
КОМБІ.

СИСТЕМА ОЧИСТКИ
ФОРСУНОК “ЗА ОДИН
ОБОРОТ”
ВИСОКОМІЦНІ ПІДШИПНИКИ
НА ВСІХ РОЛИКАХ;
ВАЛИ ПІДВИЩЕНОЇ
НАДІЙНОСТІ.
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З ВІДГУКУ ВАТ
«МОЗИРСЬКИЙ НПЗ»:
«За час експлуатації протягом
півроку обладнання, поставлене
Промисловою групою ЕКОТОН,
показало надійну, стійку і
ефективну роботу, простоту в
експлуатації і обслуговуванні,
високу корозійну стійкість,
низькі енерговитрати (встановлена сумарна
потужність електроприводів ПЛ-12 К зі згущувачем
- 3, 3 кВт), достатню технологічну ефективність
(вологість зневодненого кеку становить від 81% до
84%). Фактична продуктивність за мінералізованим
ущільненим надлишковим активним мулом становила
15 м3/год».

СТРІЧКОВИЙ ФІЛЬТР-ПРЕС
Вадодара, Індія

СТРІЧКОВИЙ ФІЛЬТР-ПРЕС
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ЗГУЩУВАЧ
ОСАДУ

Згущувач призначений для використання в
якості першого ступеня зневоднення осаду
перед подачею на фільтр-прес, для підвищення
його продуктивності, а також як самостійна
установка для підготовки осаду до анаеробного
зброджування в метатенках або для зниження
навантаження на мулові поля.

ПЕРЕВАГИ:
Високий захист від корозії: корпус виготовлений з
нержавіючої сталі AISI 304, а високонавантажувані
вали з вуглецевої конструкційної сталі захищені
полімерним покриттям;
Висока ефективність згущення осаду завдяки
спеціальній системі «розпушувачів»;
Автоматизована система управління стрічкою і
захистом її від сходу;
Можливість виконання із захистом від поширення
запаху.

ЗГУЩУВАЧ ОСАДУ
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КОМПАКТНИЙ
КОМПЛЕКС
МЕХАНІЧНОГО
ЗНЕВОДНЕННЯ ОСАДІВ
Компактний комплекс призначений для механічного
зневоднення осадів стічних вод, а також осадів
водопідготовки і виробничих шламів на очисних
спорудах з продуктивністю до 8 м3/год за вихідним
осадом.

МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ:
вибору оптимальних параметрів роботи ЦМЗ,
наприклад, підбору типу та дози флокулянта до
різних реальних зразків осаду;
проведення наукових досліджень і експериментів з
різними осадами;
зневоднення накопичень осаду, віддалених від
очисних споруд;

КОМПАКТНИЙ КОМПЛЕКС
МЕХАНІЧНОГО
ЗНЕВОДНЕННЯ ОСАДІВ Є
ПОВНОЦІННИМ
ФУНКЦІОНАЛЬНИМ
МОДУЛЕМ. ВІН МОЖЕ
ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ
І ЯК МОБІЛЬНА, І ЯК
СТАЦІОНАРНА
УСТАНОВКА.

зневоднення донних осадів різних водойм;
зневоднення осадів на локальних очисних спорудах.
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КАМЕРНО МЕМБРАННИЙ
ФІЛЬТР-ПРЕСС
ПОПУЛЯРНЕ ОБЛАДНАННЯ
З ВИСОКОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ
ЗНЕВОДНЕННЯ
Камерно-мембранний фільтр-прес призначений для
зневоднення промислових суспензій і господарськопобутових стоків. Його використання дозволяє
досягти максимального ступеня поділу фаз за рахунок
високого тиску фільтрування, промивання, пресування і
просушування осаду.

ПЕРЕВАГИ:
Високу чистоту фільтрату забезпечує використання
щільних фільтрувальних тканин;
Низької вологості осаду вдається досягти завдяки
високому тиску фільтрування, пресування і
просушування осаду;

ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ
КАМЕРНО-МЕМБРАННИХ
ФІЛЬТР-ПРЕСІВ:

Низький залишковий вміст основного фільтрату в осаді
досягається шляхом промивання і просушування
осаду;
Мінімальне розбавлення фільтрату промивним
фільтратом завдяки багатостадійному відмиванню;

МЕТАЛУРГІЯ;

Низька витрата промивних рідин і повітря при
просушуванні завдяки поєднанню зазначених операцій
з пресуванням;

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ;

Висока продуктивність;

ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ;

Низький рівень споживання енергії;

ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ;

Простота в обслуговуванні досягається завдяки
відсутності великої кількості деталей, що рухаються;

ЦЕМЕНТНА ПРОМИСЛОВІСТЬ;
ВИРОБНИЦТВО КАОЛІНУ,
ФАЯНСУ І ПОРЦЕЛЯНИ;

Проста вивантаження осаду в результаті вертикального
розташування фільтрувальних плит;
Просте відведення фільтрату системою колекторів;

ЗНЕВОДНЕННЯ
ПРОМИСЛОВИХ СУСПЕНЗІЙ;

Поділ робочих рідин за допомогою розвиненої
клапанно- колекторної системи;

ОЧИЩЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОПОБУТОВИХ СТОКІВ.

Великий термін служби фільтрувальної тканини як
наслідок її непорушності в процесі роботи і регенерації;
Прогресивна система управління.
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У РАЗІ НЕОБХІДНОСТІ ТАКОЖ МОЖЛИВЕ
ВИКОНАННЯ ФІЛЬТР-ПРЕСА З
ВИКОРИСТАННЯМ МЕМБРАННИХ ПЛИТ,
ЩО ДОЗВОЛИТЬ ДОСЯГТИ
ДОДАТКОВИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПЕРЕВАГ:
Збільшення продуктивності фільтрування
за рахунок припинення операції
фільтрування, коли починає різко
знижуватися продуктивність;
Можливість отримання осаду, що
вивантажується, у разі погіршення
фільтраційних властивостей суспензії;
Додаткове зниження вологості при
віджиманні високим тиском;
Скорочення витрат промивних рідин і
повітря просушування в порівнянні з
камерним варіантом.
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МУЛЬТИДИСКОВИЙ
ШНЕКОВИЙ
ДЕГІДРАТОР MDQ
Виробляється
по ліцензії фірми
Tsurumi-Pump (Японія)

ШНЕКОВИЙ ДЕГІДРАТОР MDQ
Сечень, Угорщина

“

ДУЖЕ НИЗЬКІ ВИТРАТИ НА РЕАГЕНТИ,
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ТА ПРОМИВНУ ВОДУ
Дегідратори призначені для механічного
зневоднення осадів виробничих і господарськопобутових стічних вод. Рекомендуються для
зневоднення осадів і шламів на комунальних
ОС малої та середньої продуктивності, а також
підприємств харчової, целюлозно-паперової,
текстильної, хімічної, нафтопереробної та інших
галузей промисловості.

ШНЕКОВИЙ ДЕГІДРАТОР MDQ
Озд, Угорщина

ПЕРЕВАГИ:
Компактність;
Низький рівень споживання енергії;

ШНЕКОВИЙ ДЕГІДРАТОР
MDQ ЕКОТОН TSURUMI
ОТРИМАВ ВІДЗНАКУ
ГРАН-ПРІ НА XХI
МІЖНАРОДНІЙ
ВИСТАВЦІ-ЯРМАРКУ
МАШИН І ПРИСТРОЇВ
ДЛЯ ВОДОПРОВОДУ І
КАНАЛІЗАЦІЇ WOD-KAN
2013 (БИДГОЩ, ПОЛЬЩА)

Споживання флокулянту можна порівняти зі споживанням флокулянту для зневоднення на стрічковому
фільтр-пресі;
Невелика витрата промивної води;
Зневоднення жирних і нафтовмісних шламів;
Зневоднення осадів, що містять пісок та інші мінеральні
абразивні речовини;
Практично безшумні;
Виконані повністю з нержавіючої сталі AISI 304;
Робота в автоматичному режимі.
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КОНСТРУКЦІЯ БАРАБАНУ ЗНЕВОДНЕННЯ

МОБІЛЬНИЙ КОМПЛЕКС МЕХАНІЧНОГО
ЗНЕВОДНЕННЯ НА БАЗІ ДЕГІДРАТОРА

Вебстер, Техас, США

ВОДОКАНАЛ М. ЧОРНОМОРСЬК
Україна
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ДЕГІДРАТОР
СЕРІЇ JD
Виробляється
по ліцензії фірми
Tsurumi-Pump (Японія)
Дегідратор серії JD призначений для зневоднення
органічного осаду стічних вод за допомогою дискової барабанної системи і високоефективного збору
твердих частинок при низькому енергоспоживанні.

ПЕРЕВАГИ:
Компактність і легкість установки. Основні компоненти,
такі як блок зневоднення з рядами дисків, що
обертаються, ємність флокуляції, ємність з промивною
водою, шафа управління тощо компактно змонтовані в
корпусі установки. Дегідратор легко монтується, а для
його установки потрібно мінімум простору.
Можливість очищення нафтовмісних шламів /
маслянистих осадів. Конструкція блоку зневоднення
не схильна до засмічення, тому його можна
використовувати для обробки маслянистих шламів або
флотопіни. Прийнятний діапазон концентрації вихідного
шламу - між 0,5% і 10%.
Низький рівень споживання енергії. Для роботи
дегідратора потрібна дуже маленька загальна корисна
потужність. Для найбільшої моделі встановлена
потужність становить лише 2,6 кВт.
Низька витрата промивної води. Дискові барабани
регулярно під час роботи промиваються мінімальною
кількістю води через певні проміжки часу.
Відсутність вторинного забруднення. Оскільки блок
зневоднення закритий, а швидкість обертання дискових
барабанів низька, це дозволяє запобігти розбризкуванню
осаду і максимально знизити випаровування в
навколишнє середовище. Також установка відрізняється
низьким рівнем шуму і вібрації в процесі роботи.
Простота обслуговування. Конструкція установки дуже
проста, тому технічне обслуговування здійснювати зовсім
нескладно і виконуються процедури обслуговування
вкрай рідко.
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конструкційний матеріал –
нержавіюча сталь

www.ua.ekoton.com

НАШІ ПОСЛУГИ
ПІЛОТНІ ВИПРОБУВАННЯ
Ми спрощуємо процес прийняття рішень. Якщо у вас
є питання, як працює наше обладнання, ви можете
протестувати його на своїх очисних спорудах.

ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
Ми беремо на себе відповідальність за запуск нашого
обладнання та введення його в експлуатацію.

ПІСЛЯПРОДАЖНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Ми пропонуємо вам краще післяпродажне
обслуговування на ринку.

ПІДТРИМКА
Ми пропонуємо вам цілодобову службу
підтримки від наших кращих інженерів.
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