
МОДУЛНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ 

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ПРОДЪЛЖИТЕЛНА АЕРАЦИЯ ЛОКАЛНА 
  

                  BioZone 



КРАТКО ОПИСАНИЕ 
НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ 

 Пречиствателната инсталация ПИПАЛ BioZone, работи в режим на продължителна аерация, 
като използва процесите нитрификация и денитрификация, за пълно пречистване на отпадъчни 
води.  

 Тя е предназначена за пречистване на битови-фекални отпадъчни води от фамилни къщи, хижи, 
мотели, хотели, къмпинги, малки населени места и други подобни  обекти. 

 

 

 

 

Пречиствателната инсталация ПИПАЛ BioZone, 
представлява цилиндричен корпус, изработен от 
полипропилен, включващ шест зони за третиране на 
отпадъчната вода. 

Д о п р еч и с т в а н е н а о т п а дъ ч н и т е в од и ( п р и  
необходимост), за постигане на по-големи изисквания на 
пречистване на водата. 

 



ЗОНИ ЗА ТРЕТИРАНЕ  
НА ОТПАДЪЧНАТА ВОДА 

1. Решетка (кошова или шнекова): задържа грубите неразградими замърсители; 

2. Оксидационен селектор BioZone: зона (инкубатор) за биомаса; 

3. Денитрификационна зона (денитрификатор): отстраняване на нитратния и нитритния азот, 
чрез редукция в молекулен азот (газ) с помощта на хетеротрофни бактерии при безкислородни 
условия; 

 

 

 

4,6. Активна зона (нитрификатор), с потопен 
биофилтър: биохимично окисление на азотни 
съединения (амониев и органичен азот), с помощта на 
специфични бактерии, до нитрити и нитрати. В 
периодичен  режим се осъществяват  процесите  на  
аериране, регенериране  и  разбъркване. 

5.  Машинно отделение; 

7. Утаителна зона  (вторичен утаител): за отделяне и 
уплътняване а ефективно третиране на утайката 



ЗОНИ ЗА ТРЕТИРАНЕ  
НА ОТПАДЪЧНАТА ВОДА 

Пречиствателната инсталация ПИПАЛ BioZone, използва сменящи се аноксидационни и 
окислителни условия на култивиране на пречистващите бактерии, с  допълнителна  зона  
(инкубатор) за биомаса. Касае се за съвременна технология, на базата на комбиниране на 
биомасите (фиксирана и суспендирана). По-слабото натоварване на  пречиствателната 
инсталация  не й пречи,  защото именно системите с комбинирано култивиране на биомаса са с 
отлична пречистваща функция и при минимално натоварване.  
Извънредно ценно свойство на инсталацията е възможността да 
се прекъсне процеса на подаване на отпадъчна вода за 
пречистване за кратко  време, през което тя се храни от 
собствената си  утайка, натрупана  в  биофилтъра и инкубатора.  

През това време пречиствателната инсталация, не трябва да се 
изключва от действие,  както и да се изважда активната утайка. 
При води с високо съдържание на мазнини  (например при 
ресторанти), е необходимо да се предвиди поставянето на 
мазнино-задържател. Процесът на пречистване се  извършва  в  
автоматичен  режим. 

 



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
НА ПИПАЛ BioZone 

Забележка: Размерите на съдовете, могат да се променят при специфична ситуация.                
Пречиствателните станции, с капацитет над 1000 Е.Ж., се изграждат по индивидуален проект. 



“УМНИТЕ”  
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ 

При модификация „А“ периодично се формира Акумулиращ обем за поемане на 
залпови натоварвания, вследствие на което капацитета на  инсталацията се увеличава. При 
модификация „А“ може да се монтира GPRS модул за  дистанционно  наблюдение  и  
управление  на пречиствателната  инсталация  (опция). 

 
¡  Пречиствателните инсталации ПИПАЛBioZone притежават характеристики, потвърждаващи 
действително голямото им внедряване: 

¡  Високоефективен процес за пречистване на отпадъчните води; 
¡  Процес на пълно смесване, който най-точно отговаря на промените в дебита и натовареността 
за малки населени места; 

¡  Добро стабилизиране на утайката, което премахва проблемите, свързани с миризмите; 

¡  Гъвкав процес, позволяващ разширяване, модификации и внедряване на нови процеси; 

¡  Приспособими  към сглобяеми инсталации, което намалява себестойността и опростява 
изпълнението; 

¡  Лесни за поддържане инсталации; 

¡  Не се нарушава визуално мястото, където е разположена пречиствателната инсталация. 

 



ГАРАНЦИИ 
НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ 

¡  Гаранция на технологичното оборудване 24 месеца от пуска на инсталацията в     
експлоатация, но не повече от 27 месеца от доставката; 

¡  Експлоатационен срок на резервоара на инсталацията е над 50 години; 

¡  Осигурен извън гаранционен сервиз; 

¡  Сервиз в рамките до 24 часа. 



ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРЕЧИСТВАНЕ 
 

¡  Пречиствателните инсталации ПИПАЛ BioZone покриват изискванията на Наредба 
№10/03.07.2001 и  Наредба № 6/ 09.11.2000 за емисионните норми за допустимо съдържание 
на вредни вещества в пречистените води, зауствани във водни обекти, на база брой 
еквивалентни жители. Съответства на следните стандарти: 

¡  Директива 91/271/ЕЕС, относно пречиствателните станции за отпадъчни води от населени 
места, изменена с Директива 98/15/ЕЕС :31991L0271 31998L09015 

¡  БДС NF EN 12255-7 


