
 



                   
        

Η εταιρεία SHIELCO Τεχνολογίες Περιβάλλοντος EΠΕ ιδρύθηκε το 1992 µε βασική δραστηριότητα την ανάπτυξη και 
εφαρµογή τεχνολογιών που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.  
Η πολύχρονη εµπειρία µας και η επιµονή µας να προσφέρουµε προϊόντα προηγµένης τεχνολογίας µας εδραίωσε στην 
Ελληνική αγορά για πλέον της µιας δεκαπενταετίας. 
Καταξιωθήκαµε από διεθνώς αναγνωρισµένους οίκους εξασφαλίζοντας σηµαντικές συνεργασίες για την αποκλειστική 
προώθηση και εφαρµογή των προϊόντων τους στην χώρα µας.  
Κερδίσαµε την εµπιστοσύνη των Πελατών µας προσφέροντας µόνιµες και αξιόπιστες λύσεις µε συνέπεια και 
υποστήριξη µετά την πώληση.   

 
 
 
 
 

Με υψηλή απόδοση καθαρισµού (96-98%) εξειδικευµένες τεχνολογίες 
που συνδυάζουν φυσικο-χηµική και αερόβια βιολογική επεξεργασία. 
Απλές και συµπαγείς (compact) µονάδες µε µικρές απαιτήσεις 
χώρου. Τεχνολογίες MBR  & ΜBBR αποτελούν καινοτοµία για υψηλές 
αποδόσεις. 
Χάρη στον σχεδιασµό τους , την υψηλή ποιότητα του εξοπλισµού και 
την ευελιξία τους εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις κάθε Πελάτη. 
  

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΕΡΟΒΙΕΣ & ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

 
 

 
 
 

Μονάδες αναερόβιας επεξεργασίας για την παραγωγή βιο-αερίου από 
την βιοµάζα χρησιµοποιώντας προηγµένες τεχνολογίες που 
προσφέρουν υψηλή απόδοση, συνεχή παραγωγή και αξιοπιστία.  
Βασικά χαρακτηριστικά των µονάδων είναι η υψηλή ανάµιξη της 
βιοµάζας  και ο σχεδιασµός των αντιδραστήρων που αποτρέπουν 
φαινόµενα διαχωρισµού, διαστρωµάτωσης και συσσωµάτωσης 
στερεών. Επίσης επιτυγχάνεται µεγαλύτερος χρόνος παραµονής της 
αναερόβιας λάσπης σε σύγκριση µε τον χρόνο παραµονής του 
υδραυλικού φορτίου. Χρήση µετρητών βιο-αερίου για έλεγχο 
παραγωγής σε σταθερή πίεση και  ισχυρή φάση υδρόλυσης πριν την 
αναερόβια χώνευση που βοηθά την  βιοµάζα να αποδοµείται 
καλύτερα.   

ΑΝΑΕΡΟΒΙΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟ-ΑΕΡΙΟΥ 

 
 
 
 

Πλήρως αυτοµατοποιηµένες µονάδες εξάτµισης συνεχούς 
λειτουργίας χωρίς απαίτηση παρακολούθησης 
εξασφαλίζουν υψηλό βαθµός συµπύκνωσης, καλό βαθµό 
διαχωρισµού καθώς και δυνατότητες ανακύκλωσης του 
νερού και δραµατικής µείωσης του όγκου των αποβλήτων 
για διαχείριση και απόρριψη. 

EVALED™ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 



IDRAFLOT™ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ 

 

Μονάδες επίπλευσης διαλυµένου αέρα (DAF) για τον διαχωρισµό 
στερεών/υγρού, υψηλής απόδοσης και δυνάµενες να διασφαλίσουν 
άριστη και οµοιόµορφη ανάµιξη αέρα/υγρού σε όλη την επιφάνεια. 
Οι µονάδες υπερτερούν σε σχέση µε τις κλασσικές µονάδες DAF 
καθώς ο λόγος καθαρισµού και πύκνωσης εξασφαλίζει διαύγαση 
που επιτυγχάνεται στην «υπερδιήθηση» (ultrafiltration). Έτσι 
επιτυγχάνουν αξιοσηµείωτη µείωση COD, αιωρούµενων στερεών 
και λιπών.  

 
 
 
Υψηλής απόδοσης συµπαγούς (compact) δοµής µονάδες κόσκινου 
για την προ-επεξεργασία νερών διεργασιών και υγρών αποβλήτων. 
Οι µονάδες IDRASCREEN™ είναι κατάλληλα  
εξοπλισµένες µε σύστηµα υψηλής πίεσης ώστε να  
εξασφαλίζεται ο περιοδικός καθαρισµός και να  
αποφεύγονται τα προβλήµατα φραξίµατος. 
 

IDRASCREEN™ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ KOΣΚΙΝΟΥ 

 

 
 
 
 

Για έλεγχο της δυσοσµίας ειδικά καλύµµατα από πολυεστέρα µε 
ενίσχυση ινών γυαλιού (fiberglass) ανθεκτικά στην εσωτερική 
διάβρωση και στην ατµόσφαιρα. Επίπεδα ή µε κυµατοειδή σχήµα, 
κατάλληλα να εγκατασταθούν σε κυκλικές ή ορθογώνιες δεξαµενές, 
διαθέτοντας µηχανισµούς αυτοστήριξης και ανθεκτικά στην υπεριώδη 
ακτινοβολία. Εύκολη συναρµολόγηση και από-συναρµολόγηση.  
Σε διάφορα χρώµατα ώστε να καλύπτουν την αισθητική του Πελάτη. 
 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΣΜΩΝ 
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