
 

 

 

 
Γενικά 
 

Η compact κνλάδα ΑS-FLOT εμππεξεηεί εθαξκνγέο κηθξήο θιίκαθαο κε παξνρέο 

απνβιήησλ από 1,0 έσο 5,0 m3/hr θαη πξνζθέξεη όια ηα πιενλεθηήκαηα ελόο 

κεγάινπ ζπζηήκαηνο DAFζε ζεκαληηθά ρακειόηεξε ηηκή, ελώ ζε ζρέζε κε ηνπο 

απινύο ιηπνζπιιέθηεο επηηπγράλεη κεγαιύηεξν βαζκό αθαίξεζεο ιηπώλ (αθόκε θαη 

ρσξίο ρεκηθά) θαη εύθνιε θαη θαζαξή απνθνκηδή ησλ ιηπώλ. 

Η βαζηθή αξρή ιεηηνπξγίαο ηεο compact κνλάδαο AS-FLOT ζηεξίδεηαη ζην 

δηαρσξηζκό ησλ ιηπώλ από ηα πγξά απόβιεηα κέζσ επίπιεπζεο, ππνβνεζνύκελεο 

από ιεπηέο θπζαιίδεο αέξα. Οη θπζαιίδεο πξνζθνιιώληαη ζηα ιίπε εληζρύνληαο ηελ 

άλσζε ηνπο, ώζηε λα απηά επηπιεύζνπλ πξνο ηελ επηθάλεηα ηαρύηεξα θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα απνκαθξπλζνύλ ζε θάδν. 

 

Εθαπμογέρ 

Επεμεξγαζία-Μεηαπνίεζε θξεαηνζθεπαζκάησλ 

Σθαγεία 

Επεμεξγαζία ηρζπεξώλ 

Γαιαθηνθνκηθέο κνλάδεο 

Τπξνθνκεία 

Ζπζνπνηία 

Επεμεξγαζία παηάηαο 

Παξαζθεπαζηήξηα θαγεηνύ - Τξαπεδαξίεο 

 

 

Πλεονεκηήμαηα 

 Μηθξό θόζηνο επέλδπζεο 

 Γξήγνξε εγθαηάζηαζε 

 Υςειή απόδνζε θαη αμηνπηζηία 

 Οηθνλνκηθή ιεηηνπξγία – Μεδεληθή ή ρακειή θαηαλάισζε ρεκηθώλ 

 Καζαξή θαη εύθνιε απνκάθξπλζε ιηπώλ 

 

Compact Μονάδα Επίπλεςζηρ Διαλςμένος Αέπα (DAF) 

AS-FLOT για μικπέρ παποσέρ 1,0 - 5,0 m3/hr 



 

Τιμέρ ειζόδος – εξόδος ζηη μονάδα AS-FLOT 

Μέζερ ηιμέρ πςπανηικού 

θοπηίος ζε ςγπά απόβληηα από 

βιομησανίερ επεξεπγαζίαρ 

ηποθίμων 

Εκηιμώμενερ ηιμέρ εξόδος 

Παπάμεηπορ mg/lt 
Μέζη, 

mg/lt 

Μέγιζηη, 

mg/lt 

Απόδοζη 

ζςζηήμαηορ (%) 

BOD5 2.500 750 1.000 70 

COD 4.000 1.600 2.400 60 

ES 2.500 500 800 80 

SS 1.000 50 100 90 

 

Πεπιγπαθή λειηοςπγίαρ 

Αξρηθά ηα πγξά απόβιεηα δηέξρνληαη από ρνλδξνεζράξα, γηα ηε ζπγθξάηεζε ησλ 

κεγαιύηεξσλ ζηεξεώλ ζσκαηηδίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαιήγνπλ ζε δεμακελή 

ζπγθέληξσζεο από όπνπ ηξνθνδνηείηαη ε βαζηθή κνλάδα AS-FLOT. ¨Έλα κέξνο ηεο 

επεμεξγαζκέλεο εθξνήο αλαθπθινθνξεί ζην ζύζηεκα κέζσ θαηάιιειεο δηάηαμεο  

θαη αληιίαο αλαθπθινθνξίαο. Σηε ξνή απηή, εηζάγεηαη αηκνζθαηξηθόο αέξαο κέζσ 

ηδηθαξηνύ, θαη ζηε ζπλέρεηα ν αέξαο απειεπζεξώλεηαη ζηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο 

ππό κνξθή θπζαιίδσλ.  

Τα ιίπε πνπ πεξηέρνληαη ζηα εηζεξρόκελα πγξά απόβιεηα, πξνζθνιιώληαη ζηηο 

παξαγόκελεο θπζαιίδεο αέξα θαη αλέξρνληαη εύθνια ζηελ επηθάλεηα ηεο δεμακελήο 

επίπιεπζεο. Τν εηδηθό πεξηζηξεθόκελν μέζηξν επηθαλείαο, απνκαθξύλεη ηα 

επηπιένληα ιίπε πξνο ην ζηόκην εμόδνπ θαη ην δνρείν ιηπώλ, ελώ ηα επεμεξγαζκέλα 

πγξά εμέξρνληαη από ην ζηόκην εθξνήο.  

Αλαιόγσο ηεο εθαξκνγήο, ε δηεξγαζία ηεο επίπιεπζεο κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί κε 

θαηάιιεια ρεκηθά, ηα νπνία βνεζνύλ ζηελ απνκάθξπλζε ησλ ιηπώλ. Τα ζπλήζε 

ρεκηθά είλαη θξνθηδσηηθό (coagulant) γηα ηελ απνζηαζεξνπνίεζε ησλ θνιινεηδώλ θαη 

πνιπειεθηξνιύηεο (flocculent) γηα ηε ζπζζσκάησζε ησλ κηθξόηεξσλ ζσκαηηδίσλ 

ιίπνπο θαη ην ζρεκαηηζκό κεγαιύηεξσλ θιόθσλ. Οη θιόθνη απηνί, παξαζύξνληαη από 

ηηο θπζαιίδεο αέξα θαη επηπιένπλ κε κεγαιύηεξε ηαρύηεηα πξνο ηελ επηθάλεηα.  

Η compact κνλάδα επίπιεπζεο AS-FLOT παξαδίδεηαη ζε έλα εληαίν πιαίζην θαη 

ηνπνζεηείηαη επάλσ ζε θαηάιιειε επηθάλεηα έδξαζεο θνληά ζηε δεμακελή 

ζπγθέληξσζεο ησλ απνβιήησλ. Σηε βαζηθή ηνπ κνξθή, ην AS-FLOT πεξηιακβάλεη 

ηελ εηδηθή δεμακελή επίπιεπζεο κε ην πεξηζηξεθόκελν μέζηξν θαη ηηο ρνάλεο, ηελ 

αληιία αλαθπθινθνξίαο θαη ηα παξειθόκελά ηεο, ηηο βάλεο, ηα ζηόκηα εηζόδνπ-

εμόδνπ θαη ηνλ ειεθηξηθό πίλαθα. Αλαιόγσο ηεο εθαξκνγήο ε κνλάδα AS-FLOT 



εμνπιίδεηαη κε θξνθηδσηή θαη ζπζηήκαηα δνζνκέηξεζεο ρεκηθώλ, πεξηζηξεθόκελν 

θόζθηλν, δνρείν ζπιινγήο εζραξηζκάησλ, ελώ όιν απηά κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ 

ζε έλα πξαθηηθό κεηαθεξόκελν container, ώζηε λα κελ απαηηείηαη ε θαηαζθεπή 

νηθίζθνπ.  

Η εγθαηάζηαζε θαη ε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη άκεζε, ελώ ην ίδην 

άκεζε είλαη θαη ε πςειή απόδνζε ηνπ θαη ε επίηεπμε ρακειώλ ηηκώλ εμόδνπ ησλ 

πγξώλ απνβιήησλ. 

 

 

Εικόνα 1: Σρεκαηηθή δηάηαμε compact κνλάδαο επίπιεπζεο κε δηαιπκέλν αέξα 

CS: Αληιηνζηάζην αλύςσζεο P: Δνρείν ζπιινγήο εζραξηζκάησλ 

ΑΚΝ: Δεμακελή ζπγθέληξσζεο απνβιήησλ ΤS: Αλακείθηεο - Κξνθηδσηήο 

ΚΝ: Δεμακελή ιάζπεο Κ: Δνζνκεηξηθό θξνθηδσηηθνύ 

RS: Πεξηζηξεθόκελν θόζθηλν F: Δνζνκεηξηθό πνιπειεθηξνιύηε 

 



 

 

  

 


