
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PE 
COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

. . . αξιοποιούµε το νερό . . .  σεβόµαστε το περιβάλλον



Είδος εγκατάστασης Μόνιµη κατοικία

Ισοδύναµο πληθυσµού 6 κάτοικοι

Σύστηµα Βιολογικός - P.PLAY 0

∆εξαµενή συλλογής 1000 lt µε αντλία

Χρήση νερού Πότισµα

Λόγοι επιλογής

Μείωση εκκενώσεων και εκµετάλλευση νερού για πότισµα

Παρατηρήσεις

Το σύστηµα συνδυάστηκε µε υφιστάµενο στεγανό βόθρο. Η συχνότητα
εκκένωσης µε την εγκατάσταση του συστήµατος είναι 1 φορά ανά έτος
ενώ πριν ήταν κάθε 20 ηµέρες.
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Είδος εγκατάστασης Μόνιµη κατοικία

Ισοδύναµο πληθυσµού 6 κάτοικοι

Σύστηµα Βιολογικός P.PLAY 0

∆εξαµενή καθαρού1000 lt

Χρήση νερού Πότισµα

Λόγοι επιλογής

Έλλειψη δικτύου αποχέτευσης και εξοικονόµηση νερού

Παρατηρήσεις

Το σύστηµα συνδυάστηκε µε υπό κατασκευή βόθρο.
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Είδος εγκατάστασης Μόνιµη κατοικία

Ισοδύναµο πληθυσµού 6 άτοµα

Σύστηµα Βιολογικός P.PLAY 0
Πρωτοβάθµια καθίζηση SEPTICA 1000

Χρήση νερού Απόρριψη στο έδαφος

Λόγοι επιλογής

Έλλειψη δικτύου αποχέτευσης

Παρατηρήσεις

Το σύστηµα τοποθετήθηκε σε ράµπα µε τέτοιο τρόπο ώστε να
µην διαταράσσει την αισθητική του χώρου
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Είδος εγκατάστασης Μόνιµη κατοικία

Ισοδύναµο πληθυσµού 6-12  άτοµα

Σύστηµα Βιολογικός P.PLAY 1 
Πρωτοβάθµια καθίζησης SEPTICA 1000 
∆εξαµενή συλλογής UNDGROUND 1200

Τριτοβάθµια επεξεργασία µε Φίλτρα & UV.

Χρήση νερού Πότισµα

Λόγοι επιλογής

Έλλειψη δικτύου αποχέτευσης και εξοικονόµηση νερού για πότισµα

Παρατηρήσεις

Το σύστηµα τοποθετήθηκε σε τσιµεντένιο κιβώτιο λόγω µεγάλου
βάθους από την τελική διαµόρφωση της επιφάνειας του εδάφους
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Είδος εγκατάστασης Ενοικιαζόµενα δωµάτια

Ισοδύναµο πληθυσµού 50 άτοµα

Σύστηµα Βιολογικός 2 χ P.PLAY 3 
Πρωτοβάθµια καθίζησης SEPTICA 5000 
Απλή δεξαµενή συλλογής 1700lt

Χρήση νερού Πότισµα

Λόγοι επιλογής

Έλλειψη δικτύου αποχέτευσης και εξοικονόµηση νερού για πότισµα

Παρατηρήσεις

Το σύστηµα παρέχει τη δυνατότητα επεξεργασίας µέσω δύο [2] 
παράλληλων συστηµάτων βιολογικής επεξεργασίας ισοδύναµου
οργανικού φορτίου. 
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Είδος εγκατάστασης Ενοικιαζόµενα δωµάτια

Ισοδύναµο πληθυσµού 10 άτοµα

Σύστηµα Βιολογικός P.PLAY ROCK
∆εξαµενή συλλογής UNDGROUND 1200

Χρήση νερού Πότισµα

Λόγοι επιλογής

Έλλειψη δικτύου αποχέτευσης και εξοικονόµηση νερού για πότισµα

Παρατηρήσεις

Το σύστηµα συνδέθηκε απευθείας στην αποχέτευση της οικοδοµής.
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Είδος εγκατάστασης Ενοικιαζόµενα δωµάτια

Ισοδύναµο πληθυσµού 36 άτοµα

Σύστηµα Βιολογικός P.PLAY 5

Πρωτοβάθµια καθίζηση S.TANK 5000

∆εξαµενή συλλογής καθαρού

Χρήση νερού Πότισµα

Λόγοι επιλογής

Έλλειψη δικτύου αποχέτευσης και εξοικονόµηση νερού για πότισµα

Παρατηρήσεις

Το σύστηµα συνδέθηκε απευθείας µε την αποχέτευση της οικοδοµής
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Είδος εγκατάστασης Βιοτεχνία επεξεργασίας κρέατος

Ισοδύναµο πληθυσµού 36 άτοµα

Σύστηµα Λιποσυλλέκτης DEG 3000 - Πρωτοβάθµια καθίζηση S.TANK 1000

Βιολογικός καθαρισµός P.PLAY 5

Χρήση νερού Πότισµα

Λόγοι επιλογής Εναρµόνιση µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσίας και εκµετάλλευση νερού για πότισµα

Παρατηρήσεις

Το σύστηµα επεξεργάζεται τα απόβλητα αφού πρώτα γίνεται ο διαχωρισµός του λίπους στο σύστηµα DEG και
τα αστικά λύµατα από τα WC των εργαζοµένων οδηγούνται στην δεξαµενή πρωτοβάθµιας καθίζησης.
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Είδος εγκατάστασης Εργοτάξιο κατασκευαστικής

Ισοδύναµο πληθυσµού 6 ατόµων

Σύστηµα Βιολογικός P.PLAY 0
Πρωτοβάθµια καθίζηση S.TANK 400 

Χρήση νερού Απόρριψη νερού σε αγωγό όµβριων

Λόγοι επιλογής

Μείωση κόστους συχνών εκκενώσεων ή κόστους χρήσης χηµικών τουαλετών
και προστασία περιβάλλοντος

Παρατηρήσεις

Το σύστηµα συνδέθηκε απευθείας µε την κεντρική αποχέτευση οικίσκου
τουαλετών που εξυπηρετεί έως και 18 εργαζόµενους.
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Είδος εγκατάστασης Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής

Ισοδύναµο πληθυσµού 25 άτοµα

Σύστηµα Βιολογικός P.PLAY 3

Πρωτοβάθµια καθίζηση S.TANK 5000

Χρήση νερού Απόρριψη στο περιβάλλον βάση της νοµοθεσίας

Λόγοι επιλογής

Έλλειψη δικτύου αποχέτευσης και κάλυψη απαιτήσεων ισχύουσας νοµοθεσίας

Παρατηρήσεις

Το σύστηµα συνδέθηκε απευθείας µε την αποχέτευση της οικοδοµής και
δέχεται τόσο τα λύµατα από τα WC του προσωπικού (20-30 άτοµα) όσο και τα
απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία (2-3 m3 ανά ηµέρα).

p.
pl

ay
®



Είδος εγκατάστασης Μόνιµη κατοικία και ενοικιαζόµενα δωµάτια

Ισοδύναµο πληθυσµού 18 άτοµα

Σύστηµα Βιολογικός P.PLAY 2

Πρωτοβάθµια καθίζηση S.TANK 2000

∆εξαµενή συλλογής 1000lt µε υποβρύχια αντλία

Χρήση νερού Πότισµα περιβάλλοντος χώρου

Λόγοι επιλογής Έλλειψη δικτύου αποχέτευσης και εξοικονόµηση νερού για πότισµα

Παρατηρήσεις Το σύστηµα συνδέθηκε απευθείας µε την αποχέτευση της οικοδοµής
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Είδος εγκατάστασης Eνοικιαζόµενα δωµάτια

Ισοδύναµο πληθυσµού 50 άτοµα

Σύστηµα Βιολογικός καθαρισµός CLASSIC 50

Πρωτοβάθµια καθίζηση S.TANK 6000

∆εξαµενή συλλογής µε υποβρύχια αντλία

Χρήση νερού Πότισµα

Λόγοι επιλογής Κάλυψη απαιτήσεων ισχύουσας νοµοθεσίας µε εκµετάλλευση νερού για πότισµα

Παρατηρήσεις Το σύστηµα συνδέθηκε απευθείας µε την αποχέτευση της οικοδοµής.
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Είδος εγκατάστασης Τυροκοµείο

Ισοδύναµο πληθυσµού 150 άτοµα

Σύστηµα Βιολογικός καθαρισµός CLASSIC 150 

Πρωτοβάθµια καθίζηση S.TANK 10000

∆εξαµενή συλλογής µε υποβρύχια αντλία

Χρήση νερού Απόρριψη στο περιβάλλον

Λόγοι επιλογής

Εναρµόνιση µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας και τους
περιβαλλοντικούς όρους της περιοχής.

Παρατηρήσεις

Το σύστηµα συνδέθηκε απευθείας µε την αποχέτευση της µονάδας
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Είδος εγκατάστασης Ξενοδοχείο

Ισοδύναµο πληθυσµού 200 άτοµα

Σύστηµα CLASSIC 200 – Βιολογικός καθαρισµός

Χρήση νερού Πότισµα

Λόγοι επιλογής

Εναρµόνιση µε την ισχύουσα νοµοθεσία για προστασία του περιβάλλοντος και µείωση κόστους εκκένωσης

Παρατηρήσεις

Το σύστηµα συνδέθηκε απευθείας µε υφιστάµενη δεξαµενή εξισορρόπησης του όγκου των λυµάτων ώστε
να καλύπτονται οι παροχές αιχµής.
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Είδος εγκατάστασης Ξενοδοχείο

Ισοδύναµο πληθυσµού 100  άτοµα

Σύστηµα Μονάδα βιολογικού CLASSIC 100 
∆εξαµενή εξισορρόπησης
∆εξαµενή συλλογής 10000lt µε αντλία
∆ιάταξη φίλτρων τελικής επεξεργασίας

Χρήση νερού Πότισµα

Λόγοι επιλογής

Εναρµόνιση µε την ισχύουσα νοµοθεσία για προστασία του
περιβάλλοντος και µείωση κόστους εκκένωσης

Παρατηρήσεις

Το σύστηµα συνδέθηκε απευθείας µε την αποχέτευση της οικοδοµής
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Είδος εγκατάστασης Πλυντήριο βαγονιών αµαξοστοιχιών

Παροχή 4 m3/hr

Σύστηµα 1 Βιολογικός ΒΙΟ.FILT 1

∆ιαχωρισµός στερεών DEG 5000

∆ιαχωριστής καυσίµων COALA 3

Σύστηµα 2 Αποσκλήρυνση & ανακύκλωση νερού
Χρήση νερού 40% Ανακύκλωση νερού στο πλυντήριο

Λόγοι επιλογής

Κάλυψη Οδηγιών Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παρατηρήσεις

Τα συστήµατα επεξεργάζονται βιολογικά τα απόβλητα του
πλυντηρίου αποµακρύνοντας απορρυπαντικά και κάθε ρυπογόνο
ουσία. Ποσοστό 40% του νερού ξαναχρησιµοποιείται καθαρό στην
εγκατάσταση πλυντηρίου.
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Είδος εγκατάστασης Χώρος στάθµευσης Αθλητικού Σταδίου

«Άρσης Βαρών Νίκαιας»

Παροχή 100 lt/sec ή 360 m3/hr

Σύστηµα DPL-FG 100

∆ιαχωριστής κλασµάτων καυσίµου & λιπαντικών

Χρήση νερού

Απόρριψη στο περιβάλλον σύµφωνα µε την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία

Λόγοι επιλογής

Κάλυψη απαιτήσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος

Παρατηρήσεις

Το σύστηµα διαχωρίζει µε φυσικό τρόπο τα στερεά καθώς και κλάσµατα
ελαφρών καυσίµων & λιπαντικών που µπορούν να διαρρεύσουν στο περιβάλλον
µετά από ξέπλυµα του χώρου στάθµευσης του σταδίου λόγω νεροποντής.
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Είδος εγκατάστασης Πλυντήριο αυτοκινήτων πρατηρίου καυσίµων

Παροχή 2 m3/hr

Σύστηµα 1 COALA 2 – ∆ιαχωριστής καυσίµων-λιπαντικών
ΒΙΟ.FILT 0 – Βιολογικός καθαρισµός

Σύστηµα 2 Σύστηµα ανακύκλωσης νερού

Χρήση νερού Ανακύκλωση 40% νερού στο πλυντήριο

Λόγοι επιλογής
Εξοικονόµηση νερού και κάλυψη αυστηρών απαιτήσεων νοµοθεσίας για
απόρριψη νερού στο περιβάλλον

Παρατηρήσεις

Το σύστηµα επεξεργάζεται βιολογικά τα απόβλητα αποµακρύνοντας
απορρυπαντικά και κάθε ρυπογόνο ουσία.  Από το επεξεργασµένο νερό
ποσοστό 40% ξαναχρησιµοποιείται σαν καθαρό πλέον στην εγκατάσταση
πλυντηρίων.
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Είδος εγκατάστασης Χώρος στάθµευσης

Επιφάνεια 1000 m2

Παροχή 2,5 m3/hr

Σύστηµα AREA 10000

Σύστηµα επεξεργασίας όµβριων

Χρήση νερού

Απόρριψη στο περιβάλλον σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία

Λόγοι επιλογής

Κάλυψη αυστηρών απαιτήσεων νοµοθεσίας για απόρριψη νερού
στο περιβάλλον

Παρατηρήσεις

Το σύστηµα εξασφαλίζει την αποµάκρυνση στερεών ουσιών µε
παράλληλο διαχωρισµό καυσίµων & λιπαντικών που µπορούν να
διαρρεύσουν στο περιβάλλον µετά το ξέπλυµα του χώρου
στάθµευσης εξαιτίας των βροχοπτώσεων.
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Είδος εγκατάστασης Βιοµηχανία

Παροχή 20 m3/hr

Μανοµετρικό 1-10 µέτρα

Σύστηµα P.PUMP 4

Έτοιµο αντλιοστάσιο λυµάτων

Αριθµός αντλιών 2 τεµάχια

Χρήση

Μεταφορά λυµάτων σε κεντρικό αγωγό αποχέτευσης

Λόγοι επιλογής

Μειωµένο κόστος και γρήγορη εγκατάσταση

Παρατηρήσεις

Αυτόµατης λειτουργίας µέσω κατάλληλου αριθµού διακοπτών
στάθµης
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Είδος εγκατάστασης Βιοµηχανία τροφίµων

Παροχή 1,67 m3/hr

Σύστηµα ∆εξαµενές καθίζησης

∆ιαστάσεις ∆ιάµετρος:2500mm,Ύψος:4000mm

Χρήση

Ως δευτεροβάθµια δεξαµενή καθίζησης για υφιστάµενο βιολογικό

Λόγοι επιλογής

Αναβάθµιση εγκατάστασης υφιστάµενης µονάδας βιολογικής
επεξεργασίας µε χαµηλό κόστος, γρήγορη εγκατάσταση και άµεση
λειτουργία

Παρατηρήσεις

Οι δεξαµενές είναι κατασκευασµένες από πολυαιθυλένιο υψηλής
αντοχής για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο. Στηρίζονται σε
κατάλληλη χαλύβδινη βάση στήριξης για οριζόντια επιφάνεια και
διαθέτουν εσωτερικά ειδική υδραυλική διάταξη για αποφυγή της
τυρβώδους ροής και βελτίωση της διεργασίας καθίζησης. 
Παραδίδονται µε όλες τις αναγκαίες σωληνώσεις και βάνες
κατάλληλης διατοµής.
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