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PRIVALUMAIPRIVALUMAI

Technologinis įrenginys generuojantis mikroskopinio 
dydžio dirbtinio rūko lašelius su aktyviomis, kvapus 
neutralizuojančiomis medžiagomis, ir išpurškiantis 
labai smulkius lašelius su neutralizatoriumi virš kvapus 
sukeliančio šaltinio paviršiaus.

RŪKO GENERAVIMO SISTEMARŪKO GENERAVIMO SISTEMA

Natūralių augalinių medžiagų pagrindu sukurtas specialus 
mišinys, neturintis pašalinio poveikio sveikatai. 

EKOLOGIEKOLOGIŠŠKAS KVAPŲ NEUTRALIZATORIUSKAS KVAPŲ NEUTRALIZATORIUS

KVAPŲ MAŽINIMO
SISTEMOS

• Greitas ir nesudėtingas montavimas

• Paprastas valdymas

• Mažos priežiūros ir eksp. išlaidos

• Greitai pasireiškiantis                      
veiksmingumas

• Sistemų pritaikymas įvairių dydžių 
kvapų taršos šaltiniams

• Sumažina ne tik kvapų bet ir dulkių 
koncentraciją

POLIFLOCK BIO X2POLIFLOCK BIO X2

Iš dviejų komponentų sudarytas biopreparatas, sukurtas nemalonių kvapų šalinimui biologinio ir 
pramoninio dumblo nuvandeninimo, tvarkymo ir apdorojimo procesuose.  Sudėtiniai komponentai 
prieš naudojimą įpilami į švarų vandenį, gerai išmaišomi ir gautas mišinys purškiamas ant dumblo 
paviršiaus, sukeliančio blogus kvapus.

POLIFLOCK BIOPOLIFLOCK BIO

Skystas, koncentruotas maistinių medžiagų, 
fermentų, augalų ekstraktų, vitaminų ir 
mikroelementų mišinys, skatinantis natūraliai 
aplinkoje besiveisiančių mikroorganizmų 
dauginimąsi bei vystymąsi. Stimuliuoja organinių 
medžiagų skaidymą vykdančių mikroorganizmų 
aktyvumą ir mažina nemalonių kvapų (ypač 
azoto darinių) išsiskyrimą į aplinką.

POLIFLOCK X2POLIFLOCK X2

Skystas, koncentruotas eterinių aliejų, 
kvapiųjų medžiagų ir kitų organinių 
komponentų mišinys, skirtas nuo dumblo 
sklindančių sieros vandenilio (H2S), azoto 
darinių, merkaptanų emisijų į aplinką 
neutralizavimui. Pagrindinė taikymo sritis – 
nemalonių kvapų neutralizavimas dumblo 
aikštelėse ar kitose atvirose teritorijose 
kuriose paskleidžiamas dumblas.

Dviejų kvapus mažinančių komponentų naudojimas leidžia pasiekti du pagrindinius kvapų šalinimo 
tikslus: dėka POLIFLOCK X2 absorbcinių savybių pasiekiamas greitas nemalonių kvapų emisijų 
sumažinimas, dėka POLIFLOCK BIO - ilgalaikis poveikis, skatinant mikrooganizmų aktyvumą bei 
kvapus išskiriančių medžiagų skaidymą.

Abu sudėtiniai komponentai yra nepavojingi ir pilnai aplinkoje biodegraduojantys.
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OBJECT: UAB “PLUNGĖS VANDENYS” NUOTEKŲ VALYKLA, DUMBLO SAUGOJIMO AIKŠTELĖ 

DATA PASIŪLYMAS ATSAKINGAS ASMUO 

2020 11 30 Perimetrinė kvapų mažinimo sistema Vytis Mockaitis +370 626 44054 
 

PAGRINDINĖS SĄLYGOS 

Rekomenduojama darbinė sistemos temperatūra ne mažiau kaip 3 C  ̊
Sistemai tiekiamas vanduo turi atitikti geriamo vandens kokybę. Vandens poreikis -  1m3/h 
Elektros poreikis 6 kW 
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Vandens talpos tūris - 1200 Ltr. 
Purškimo plotas - 600 m2

Mobili, pilnai autonominė kvapų mažinimo 
sistema

ROTALUX OCRA 2FROTALUX OCRA 2FROTALUX OCRA OS 2FROTALUX OCRA OS 2FROTALUX OCRA OS 1FROTALUX OCRA OS 1F

Praskiedimo sistema su debitomaciu ir diafragminiu siurbliu.
Privalumas, - galima jungti iki 10 vnt. atomaizerių.

Su / Be Su / Be Su / BeOsciliatorius

Pajėgumas

Osciliatorius Generatorius

Pajėgumas Pajėgumas Iki 360 Ltr/h Iki 360 Ltr/hIki 180 Ltr/h

ROTALUX SERIES

Stacionari sistema su vienu atomaizeriu
Stacionari sistema su dviem atomaizeriais, 
viena valdymo spinta

Perimetrinė purškimo sistema

ROTALUX OCRA PC 500/360ROTALUX OCRA PC 500/360

Pajėgumas Iki 1000 Ltr/h

360m arba 500m

Kvapų neutralizatoriaus sklaidos sistema, 
kuria apjuosiamas kvapų šaltinis. Aukšto 
slėgio linija ir purkštukų pagalba sukuriamas 
rūkas su vandens ir neutralizatoriaus 
mišiniu aplink kvapų šaltinį. Tokios sistemos 
labiausiai tinka kvapams atsirandantiems iš 
didesnių teritorijų: dumblo, kompostavimo 
aikštelėms, gamybiniams įrenginiams, 
nuotekų valykloms.

·  Vandens ir elektros sąnaudos: 1000 l/val
·  3 bar geriamo vandens įvadas
·  6 kW III-fazis elektros įvadas

Sistemos ilgis

Kilnojama sistema su IBC talpa,
rėmu ir vienu arba dviem atomaizeriais

ROTALUX OCRA IBC 1F/2FROTALUX OCRA IBC 1F/2F

Recirkuliacinė praskiedimo sistema - paprasta 
ir patikima. Osciliatorius gali buti naudojamas 

tik su papildomu sistemos įtvirtinimu.

Su / BeOsciliatorius

Pajėgumas Iki 180/360 Ltr/h


