KATALOGAS
KVAPŲ MAŽINIMO
SISTEMOS

ROTALUX OCRA OS 1F

ROTALUX OCRA OS 2F

ROTALUX OCRA 2F

Stacionari sistema su vienu atomaizeriu

Stacionari sistema su dviem atomaizeriais,
viena valdymo spinta

Mobili, pilnai autonominė kvapų mažinimo
sistema

Pajėgumas

Pajėgumas

Pajėgumas

Iki 180 Ltr/h

Osciliatorius

”

9280,Kaunas, Lithuania
l./fax. +370 37407038
lt

Greitas ir nesudėtingas montavimas

•

Paprastas valdymas

•

Mažos priežiūros ir eksplotacinės išlaidos

•

Greitai pasireiškiantis veiksmingumas

•

Sistemų pritaikymas įvairių dydžių kvapų
taršos šaltiniams

•

Sumažina ne tik kvapų bet ir dulkių koncentraciją

ROTALUX OCRA IBC 1F/2F

NR 201027-VM1

RŪKO GENERAVIMO SISTEMA

Generatorius

Su / Be

Iki 360 Ltr/h
Su / Be

Vandens talpos tūris - 1200 Ltr.
Purškimo plotas - 600 m2

ROTALUX OCRA PC 500/360

Kilnojama sistema su IBC talpa,
“Ekotakas”
rėmu ir vienu arba dviem atomaizeriais UAB
Perimetrinė purškimo sistema
Savanorių pr. 435, LT-49280,Kaunas, Lithuania

mūnui Mačiuliui
ijos.com

Technologinis įrenginys generuojantis mikroskopinio
dydžio dirbtinio rūko lašelius su aktyviomis, kvapus
neutralizuojančiomis medžiagomis, ir išpurškiantis
labai smulkius lašelius su neutralizatoriumi virš kvapus
PASIŪLYMAS
ATSAKINGAS ASMUO
sukeliančio
šaltinio paviršiaus.
Kvapų mažinimo įranga Rotalux (IBC1F)
Vytis Mockaitis +370 626 44054

Pajėgumas

Tel. +370 37412555, Tel./fax. +370 37407038
E-mail: info@ekotakas.lt

www.ekotakas.lt
Iki 180/360 Ltr/h

Osciliatorius

Pajėgumas

Su / Be

Sistemos ilgis

Iki 1000 Ltr/h
360m arba 500m

NR 201130-VM1

UAB “Plungės vandenys”

INIMO SISTEMA ROTALUX (IBC1F)

VEIKIMO BŪDAS
Kvapų neutralizatorius kvapus šalina vienu
iš šių būdų:

•

Absorbuoja mažas neorganinių kvapų
molekules (sulfidų, amonio junginius
ir kt.).

•

Sureaguoja su kai kuriomis kvapų
molekulėmis ir taip jas pašalina iš oro
srauto.

•

Osciliatorius

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

PRIVALUMAI
•

Su / Be

Iki 360 Ltr/h

Didelės molekulės (lakieji
organiniai junginiai) ištirpsta kvapų
neutralizatoriaus komponentuose ir
yra adsorbuojami lašelių paviršiuje.

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

neutralizatoriaus sklaidos sistema,
Nuotekų valymo įrenginių Kvapų
viršininkui
Recirkuliacinė praskiedimo sistema.
kuria apjuosiamas kvapų šaltinis. Aukšto
Algirdui
Rumšui
Koncentratas pilamas į IBC konteinerį ir
slėgio linija ir purkštukų pagalba sukuriamas
+370 610 65064
išsimaišo besisukdamas ratu. Tokia sistema
rūkas su vandens ir neutralizatoriaus
algirdas.rumsas@plungesvandenys.lt
- paprasta ir patikima. Osciliatorius gali buti
mišiniu aplink kvapų šaltinį. Tokios sistemos
naudojamas tik su papildomu sistemos
labiausiai tinka kvapams atsirandantiems iš
įtvirtinimu.
didesnių teritorijų: dumblo, kompostavimo
OBJECT: UAB “PLUNGĖS VANDENYS” NUOTEKŲ VALYKLA, DUMBLO SAUGOJIMO AIKŠTELĖ
aikštelėms, gamybiniams įrenginiams,
DATA
PASIŪLYMAS valykloms.
ATSAKINGAS ASMUO
nuotekų
2020 11 30

Perimetrinė kvapų mažinimo sistema

Vytis Mockaitis +370 626 44054

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

POLIFLOCK 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.
http://www.ekotakas.lt/lt/sprendimai/kvapu-kontrole
Tel. +370 37 412555 El. paštas: info@ekotakas.lt
UAB „Ekotakas“, Savanorių pr. 435, LT-49280 Kaunas, Lietuva

