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Tik daudz tehnoloģijas, cik nepieciešams,
tik maz tehnoloģijas, cik iespējams
Pēdējo
gadu
laikā
notekūdeņu
attīrīšanas sistēmas ir piedzīvojušas
ievērojamu tehnoloģisko attīstību.
Šobrīd tie ir augstas tehnoloģijas
produkti, kas aprīkoti ar progresīvām
vadības sistēmām un dažādiem
sūkņiem, sensoriem un vārstiem.

Taču tam bieži ir ietekme uz
produkta
uzticamību.
Uzticamai
notekūdeņu utilizācijas sistēmai vairs
nav jābūt sarežģītai. Ar one2clean
Jūs varēsiet uzņemties savlaicīgu
notekūdeņu utilizāciju, vienlaikus
parūpējoties par savu budžetu un
apkārtējo vidi.

one2clean atsakās no liekiem izdevumiem, padarot to par uzticamu risinājumu:








Nepieciešama tikai viena tvertne ar vienu kameru
Zemāks energopatēriņš un zemāks nolietojuma līmenis
Nekādu mehānisku elementu notekūdeņos
Nekādu sūkņu notekūdeņos
Nekādu elektrokomponentu notekūdeņos
Neticami zems notekūdeņu dūņu līmenis

15 gadu notekūdeņu
rezervuāru garantija

3 gadu tehnoloģijas garantija

one2clean ir gudra un vienkārša!
one2clean ir sevi pierādījušās SBR
notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas
tālākattīstījums
ar
ievērojamām
priekšrocībām ekspluatācijas izmaksu
un drošības ziņā.

Iegādājoties one2clean notekūdeņu
attīrīšanas sistēmu, Jūs izvēlaties
GRAF kvalitāti un izmantojat vairāk
nekā
250,000 apmierinātu klientu
pieredzi.

Ar one2clean notekūdeņu
utilizācija ir droša un lēta.
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50 gadu pieredze
50 kvalitātes un inovācijas gadi

one2clean ir tīrs risinājums
one2clean - tie ir tikai trīs soļi
līdz tīram ūdenim
Notekūdeņu attīrīšana tiek īstenota tikai
vienā kamerā tikai vienā tvertnē.
Tādējādi
tiek
izslēgti
nevajadzīgi
sūknēšanas
procesi
un
dūņu
recirkulācija.
one2clean ir bez smakas
Visi notekūdeņi tiek nekavējoties aktivēti
ar
skābekli,
izmantojot
unikālo
one2clean
tehnoloģiju.
one2clean
noslēdzošais
process
rada
tīru,
apstrādātu ūdeni bez smakas izvadei
kanalizācijas akās vai ūdensceļos.*
one2clean jau šodien atbilst rītdienas
prasībām
one2clean
notekūdeņu
attīrīšanas
sistēma
spēj
sasniegt
līdz
99%
ilgtspējīgas
efektivitātes
lietderības
koeficientu! Tas sniedz Jums augstu
ieguldījuma drošību – arī stingrāku
tiesisko prasību gadījumā.

1. Notekūdeņu attīrīšana
Notekūdeņi tieši nonāk bioloģiskajā
zonā
bez
sūknēšanas
procesu
nepieciešamības.
Visa konteinera
aerācija
nodrošina
nekavējošu
notekūdeņu aktivāciju. Mikroorganismi
bez kavēšanās uzsāk bioloģiskās
attīrīšanas procesu.

2. Nogulsnēšanās fāze
Vadības bloks pārtrauc aerāciju,
aktivētās dūņas nogrimst tvertnes
dibenā. Konteinera augšdaļā veidojas
attīrītā ūdens zona.

3. Attīrītā ūdens izvade
Attīrītais ūdens tiek izvadīts no
sistēmas, un attīrīšanas process var
sākties no jauna.

* Jābūt ievērotām ražotāja lietošanas un
uzstādīšanas instrukcijām.

one2clean uzstādīšanas komplekts

 Parastajām notekūdeņu attīrīšanas sistēmām nepieciešami

līdz trim sūknēšanas procesi. one2clean vajadzīgs tikai viens
sūknēšanas process, tas ekonomē enerģiju un pagarina
sistēmas atslēgas elementa – gaisa kompresora – darbmūžu.

 Izturīgais tīrā ūdens pacēlājs izveidots kā viens gabals bez
šuvēm.

 Viegla apkalpošana, pateicoties integrētajam, pašattīrošajam
paraugu ņemšanas konteineram.

3 gadu garantija

EFFICIENCY
LĪDZ 99%
OF
UP TO
FACTOR
EFEKTIVITĀTE
99%

one2clean – tā ir lieliska ekonomija
Neticami zems notekūdeņu dūņu
līmenis
Visu notekūdeņu aerācija
● Nekavējoša notekūdeņu aktivācija
● Nogulšņu samazināšana
● Mazāk nogulšņu novākšanas
● Izmaksu ietaupījums

Parastās notekūdeņu
attīrīšanas sistēmas

Minimālas uzturēšanas izmaksas
● Vienkārša konstrukcija
● Augstas kvalitātes komponenti
● Tik daudz tehnoloģijas, cik
nepieciešams, tik maz
tehnoloģijas, cik iespējams
● Integrēts paraugu ņemšanas
punkts

Minimāls
āls elektroenerģijas patēriņš
● one2clean ir tikai viens
sūknēšanas process, samazinot
enerģijas patēriņu un kārtējās
izmaksas
● Ekonomiski motora vārsti
ooptimizēts
● Energooptimizēts
membrānas kompresors

one2clean

Tikai 75 kWh uz personu gadā!

one2clean sistēmas vadība
ir kompakti veidots
 one2clean
vadības bloks

 Mikroprocesora vadības sistēma

nodrošina vienkāršu ekspluatāciju
ciju un
apkalpošanu

 Īpaši kluss, pateicoties klusajam
diafragmas kompresoram

jumu
 Automātiskā elektroapgādes traucējumu

MINIMĀLAS
EKSPLUATĀCIJAS
IZMAKSAS
MINI
OPERATING
MAL
COSTS

noteikšana

3 gadu garantija
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