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BIO‐OXIMAT  
 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού  
Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης  

Για Πλυντήρια Οχημάτων 
 

 

Περιγραφή συστήματος BIO‐OXIMAT 

Το  σύστημα  BIO‐OXIMAT  KP  του  οίκου  ENEKA‐ACTIVA  είναι  μια  ολοκληρωμένη  μονάδα 
φυσικοχημικού  ‐  βιολογικού  καθαρισμού  υγρών  αποβλήτων  από  πλυντήρια  οχημάτων,  και 
ανάκτησης υψηλής ποιότητας νερού πλύσης. 
Το  σύστημα  BIO‐OXIMAT  επεξεργάζεται  τα  υγρά  απόβλητα  από  κάθε  τύπου  πλυντήριο  και 
επιτυγχάνει  πλήρη  κατακράτηση  της  λάσπης,  εκροή  με  περιεκτικότητα  υδρογονανθράκων  HC<  5 
mg/lt (όπως ορίζεται από την ευρωπαϊκή οδηγία ΕΝ‐858) και άριστης ποιότητας ανακτημένο νερό για 
επαναχρησιμοποίηση. 
 

Η μέθοδος καθαρισμού νερού που χρησιμοποίει το BIO‐OXIMAT: 

Η  μέθοδος  BIO‐OXIMAT  χρησιμοποιεί  5  βασικές  φυσικοχημικές  και  βιολογικές  διεργασίες 
καθαρισμού του νερού για βέλτιστα αποτελέσματα και άριστης ποιότητας ανακτημένο νερό:  
 
1. Καθίζηση: καθίζηση των στερεών στο λασποσυλλέκτη και αφαίρεση της λάσπης. 
2. Επίπλευση:  τα  μεγαλύτερα  αιωρούμενα  στερεά  που  διέφυγαν  από  το  λασποσυλλέκτη, 

επιπλέουν  με  τη  βοήθεια  των  μικροφυσαλίδων  αέρα  και  απομακρύνονται  από  το  BIO‐
OXIMAT προς το λασποσυλλέκτη. 

3. Βιολογική  επεξεργασία  με  εξειδικευμένους  μικροοργανισμούς:  Οι  διαλυμένες  οργανικές 
ουσίες  (σαπούνια  και  ορυκτέλαια γαλακτωμάτων)  που  διέφυγαν  από  το  λασποσυλλέκτη, 
αποδομούνται  βιολογικά μέσω  κατάλληλων αερόβιων μικροοργανισμών που  διοχετεύονται 
σταθερά στο BIO‐OXIMAT.  

4. Διήθηση:  Τα  αιωρούμενα  μικροσωματίδια  που  δεν  αφαιρέθηκαν  μέσω  της  επίπλευσης, 
φιλτράρονται  κατά  την  έξοδο  του  καθαρού  νερού από  ειδικό αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο.  Ο 
ειδικός  σχεδιασμός  του αυτοκαθαριζόμενου φίλτρου,  χρησιμοποιεί  τις φυσαλίδες αέρα  για 
να  ξεπλύνει τα κατακρατούμενα στερεά, τα οποία και επιστρέφουν στο λασποσυλλέκτη. 

5. Αερισμός:  η  παροχή  άφθονου  αέρα  συνεπάγεται  την  καλή  οξυγόνωση  του  νερού  και  την 
αποφυγή αναερόβιων συνθηκών και έκλυση ενοχλητικών οσμών. 
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 Πλεονεκτήματα και Χαρακτηριστικά του ΒΙΟ‐ΟΧΙΜΑΤ 
 

Εξαιρετικής ποιότητας ανακτημένο 
νερό πλύσης 

Η βιολογική επεξεργασία μέσω των εξειδικευμένων 
μικροοργανισμών, επιτρέπει την αποσύνθεση όλων των 
απορρυπαντικών, των ορυκτελαίων και των  υπολοίπων 
διαλυμένων και αδιάλυτων οργανικών ουσιών . 

Υψηλή ανάκτηση νερού σε ποσοστό 
άνω του 80%  με αντίστοιχη 
εξοικονόμηση του νερού ύδρευσης 

Για την πρόπλυση και την κυρίως πλύση χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά το ανακτημένο νερό και μόνο το τελευταίο 
ξέπλυμα γίνεται με φρέσκο αποσκληρυμένο νερό. 

Σημαντική μείωση στους 
λογαριασμούς ύδρευσης 

Η χρήση φρέσκου νερού και η απόρριψη νερού στο 
δίκτυο της αποχέτευσης κυμαίνεται στο 15‐20% της 
συνολικής  καταναλισκόμενης ποσότητας με αντίστοιχη 
οικονομία στους λογαριασμούς νερού και αποχέτευσης   

Επιτρέπει τη λειτουργία πλυντηρίων 
οχημάτων ακόμη και σε περιοχές με 
περιορισμούς στην υδροδότηση 

Οι ιδιοκτήτες πλυντηρίων μπορούν να λειτουργούν τις 
επιχειρήσεις τους ακόμη και σε περιοχές που υπάρχουν 
περιορισμοί στην κατανάλωση του νερού ύδρευσης, 
αφού πλέον το φρέσκο νερό περιορίζεται σε 0‐30 λίτρα / 
όχημα. 

Γρήγορη απόσβεση του κόστους 
Με κόστος νερού που σε πολλές περιοχές  προσεγγίζει τα 
5‐10 €/m3, η απόσβεση του συστήματος 
πραγματοποιείται σε λιγότερο από 2 χρόνια.  

Μηδενική παραγωγή οσμών 
Ο υψηλός ρυθμός οξυγόνωσης  του νερού αποκλείει την 
έκλυση οσμών τόσο από το ΒΙΟ‐ΟΧΙΜΑΤ όσο και στο 
ανακτημένο νερό. 

Αξιόπιστη λειτουργία και εγγυημένα 
σταθερή  απόδοση 

Η υψηλή ικανότητα προσαρμογής των ειδικών 
μικροοργανισμών στις συγκεκριμένες  περιβαλλοντικές 
συνθήκες ουσιαστικά συντελούν σε ένα 
αυτορυθμιζόμενο σύστημα. 

Χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης και 
ελάχιστα λειτουργικά έξοδα 

Δεν απαιτείται καμία αλλαγή ή καθαρισμός φίλτρων. Τα 
λειτουργικά έξοδα περιορίζονται στην κατανάλωση 
ενέργειας (ενδεικτικά 6kWh/ημέρα για το μοντέλο ΚΡ6) 
και στην προσθήκη μικροοργανισμών στο σύστημα μία 
φορά το χρόνο. Το συνολικό κόστος αυτών είναι 1,5‐ 2,0 € 
ημερησίως.  
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Περιγραφή λειτουργίας συστήματος BIO‐OXIMAT 
 
Τα υγρά απόβλητα αρχικά εισέρχονται στο λασποσυλλέκτη, όπου κατακρατείται η λάσπη και τα λοιπά 
στερεά ενώ στη συνέχεια οδηγούνται στη δεξαμενή εξισορρόπησης. Μέσω της εκεί εγκατεστημένης 
αντλίας  καταθλίβονται  προς  την  βασική μονάδα BIO‐OXIMAT  για  βιολογική  επεξεργασία.  Η  είσοδο 
των υδάτων στο θάλαμο υποδοχής («τζιφάρι») του BIO‐OXIMAT, δημιουργεί υποπίεση και εισαγωγή 
ατμοσφαιρικού  αέρα  υπό  μορφή μικροφυσαλίδων.  Ο  εισερχόμενος  αέρας  οξυγονώνει  τα  νερά  και 
μέσω  επίπλευσης,  τα  ρυπαντικά  συστατικά  διαχωρίζονται  και  απομακρύνονται  προς  το 
λασποσυλλέκτη. Τυχόν μικροσωματίδια που δεν διαχωρίστηκαν μέσω της επίπλευσης φιλτράρονται 
κατά  την  έξοδο  τους  από  το  BIO‐OXIMAT  μέσω  του  ειδικού  αυτοκαθαριζόμενου  φίλτρου, 
απολυμαίνονται και διατίθενται προς επαναχρησιμοποίηση.  
Το  τελευταίο  ξέβγαλμα του οχήματος  γίνεται συνήθως με αποσκληρυμένο νερό με  χρήση φρέσκου 
νερού  απευθείας  από  το  δίκτυο  ύδρευσης  (κυρίως  για  λόγους  προστασίας  της  ρητίνης  του 
αποσκληρυντή). 
Η πλεονάζουσα ποσότητα των υγρών αποβλήτων* υπερχειλίζει από τη δεξαμενή εξισορρόπησης  (ή 
σε  περίπτωση  μεγάλης  στιγμιαίας  παροχής  ή  τυχόν  μηχανικής  βλάβης),  στον  ενσωματωμένο 
ελαιοδιαχωριστή  SEPKO  6,  επεξεργάζεται  και  καταλήγει  στην  αποχέτευση,  με  περιεκτικότητα 
υδρογονανθράκων HC< 5 mg/lt (όπως ορίζεται από την ευρωπαϊκή οδηγία ΕΝ‐858). 
 

 

Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση της βασικής διεργασίας καθαρισμού του συστήματος BIO‐OXIMAT  
 

 
*(Σε κάθε κύκλο πλύσης οχήματος, λαμβάνει χώρα μια προσθήκη νερού περίπου 20% από το φρέσκο 
αποσκληρυμένο νερό και μία απώλεια περίπου 5% από εξάτμιση, επιφανειακές διαρροές, στέγνωμα 
του  οχήματος  κλπ.  Κατά  συνέπεια,  σε  κάθε  κύκλο  πλύσης  οχήματος  προκύπτει  μια  πλεονάζουσα 
ποσότητα νερού, της τάξης του 15%, η οποία και απορρίπτεται στο δίκτυο αποχέτευσης). 
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Επιλογή μοντέλου 

Κάθε  μοντέλο  BIO‐OXIMAT  παρέχει  μια  κύρια  παροχή  ανακτημένου  νερού  σε  πίεση  3  bar  για 
απευθείας  χρήση  σε  πλυστική  μηχανή  υψηλής  πίεσης,  καθώς  και  μια  δευτερεύουσα  παροχή 
ανακτημένου  νερού  σε  ατμοσφαιρική  πίεση  0  bar  για  αποθήκευση  σε  δεξαμενή  (ή  τροφοδοσία 
πλυστικής μηχανής μέσω εξωτερικού πιεστικού συγκροτήματος). 
Η  επιλογή  της  κατάλληλης  μονάδας  BIO‐OXIMAT  γίνεται  βάση  της  αναγκαίας  ποσότητας  νερού 
(παροχή σε m3/hr) που καταναλώνει το πλυντήριο.  
 

ΤΥΠΟΣ 
BIO‐OXIMAT 

Κύρια 
Παροχή σε 
πίεση 3 bar 

Δευτερεύουσα 
Παροχή σε 
πίεση 0 bar 

Ισχύς 
 

Διαστάσεις μονάδας  
BIO‐OXIMAT 

 (mm) 
  m3/hr  m3/hr  (kW)  Μήκος  Πλάτος  Βάθος 

KP6  4  2  2,2  1400  650  1780 
KP20  10  10  4,5  1800  650  1780 
KP30  15  15  5,5  1800  650  1780 

 

 

Το ολοκληρωμένο πακέτο εξοπλισμού του ΒΙΟ‐ΟΧΙΜΑΤ 
 
Κάθε  ολοκληρωμένο  σύστημα  BIO‐OXIMAT  παραδίδεται  πλήρες  για  άμεση  τοποθέτηση  και 
λειτουργία και περιλαμβάνει: 

• Τη βασική ηλεκτρομηχανολογική μονάδα BIO‐OXIMAT και την αντλία τροφοδοσίας του BIO‐
OXIMAT από τη δεξαμενή εξισορρόπησης.  

• Μία  δεξαμενή  ‐  λασποσυλλέκτη  για  τη  καθίζηση  και  συλλογή  της  λάσπης,  από  ενισχυμένο 
πολυαιθυλένιο HDPE, ελάχιστου όγκου 20 m3. 

• Μία  διθάλαμη  δεξαμενή  από  ενισχυμένο  πολυαιθυλένιο  HDPE  αποτελούμενη  από  α)  ένα 
θάλαμο  εξισορρόπησης  της  παροχής,  όγκου  5  m3,  και  β)  ένα  πιστοποιημένο  με  CE 
ελαιοδιαχωριστή SEPKO 6 lt/sec με φίλτρα συσσωμάτωσης.  
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Εικόνα 2. Μονάδα BIO‐OXIMAT 

 




