
РЕЦИКЛИРАЩА СИСТЕМА ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ 

НА ВОДАТА, ПРОИЗВЕДЕНО ОТ  ROWAFIL - ХОЛАНДИЯ 

 

                                                               

                                     

                                  

 

Биологична рециклираща система ROWAFIL за пречистване на 
индустриалната вода, използвана в автомивки с капацитет максимум до 
2000л/час. 

 
Модел:                                            Bionic 20 CS 
Пречистване на водата:                5 микрона 
Производителност:                        макс. 2.000л/час*  
 
*В случай на недостатъчен капацитет, 
системата позволява разширение. 
 
 
Bionic е изцяло биологична рециклираща система 
за отпадъчната вода от автомивки за автомобили и 
камиони. След сто процентово пречистване 
индустриалната вода се употребява отново.  
 
 

 



Отпадъчната вода се пречиства на 3 етапа: 
 

1) Предварителна аерация на водата, за да се постигне насищане с 

кислород. 

2) Отстраняване на механичните частици чрез хидроциклон. 

3) Биологична обработка на всички органични отпадъци (шампоани, вакси, 

масла, греси и др.) чрез биореактор. 

Всички гореспоменати етапи са включени в съоръжението. 
 
 
Елементите, които се инсталират във вкопана шахта:  
 

- 1 Плаващ аератор за насищане на водата с кислород  

- 1 Раздробяваща помпа (мелачна) - за раздробяване на едри механични 

частици и изпомпване на отпадъчната вода (включен 10m захранващ 

кабел). 

- 1 Поплавък за защита на мелачната помпа при спадане нивото на водата 

(включен 10m захранващ кабел). 

Рамка за управлението: 
 

- 1 Вентилатор за ниско налягане с дебит 52 000 л/ч с входящ въздушен 

филтър за аериране на аериращата шахта  и биореактора. 

- 1 Въздушен  тръбопровод за един плаващ аератор и  биореактора. 

- 1 Измерващ уред с регулиращи клапани за контролиране притока на 

въздух към биореактора 

- 1 Индикатор за отчитане налягането на водата към циклона. 

- 1 Тръбопровод за максимум 4 хидроциклона. 

- 1 Хидроциклон с дебит 2.000 л/ч  за отделяне на всички механични частици 

с големина 5 микрона (0,005mm), преди да навлязат в биореактора.  

- 1 Контролно табло с главно захранване с всички необходими елементи и 

контролни светлини. 

- 1 Туба 10 л Clewer SR20 растителен екстракт (консуматив за 6 месеца), 

нужен за да ускори времето за стартиране на системата и да се стимулира 

биологичния живот в биореактора.  

-  Автоматична дозираща помпа за SR20. 

 
Биореактор: 
 

- 1 Биореактор от неръждаема стомана с размери 750 х 750 х 2000 mm,  

който осъществява разпадането по биологичен път на всички органични 

частици. 

- 1 бутилка биологичен акселератор разтвор за биореактора в опаковки от 

1.1л. 

- Допълнителна помпа за вода , 2.2 kW, 200 l/min., 3.1 bar  



- Допълнителни електрически кабели, маркучи, тръбопроводи, резервоар за 

пречистена вода, калоутаителната шахта и аериращата помпена шахта не 

са включени в цената. 

Размерът на оборудването е 1300 Х 1400 Х 1975H мм 

 


