ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΟΝΑ∆Α ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
Η µονάδα έχει δυναµικότητα 2500 Nm3/h αέρα και η απόσµηση γίνεται σε πύργο
απορρόφησης µε προσθήκη διαλύµατος καυστικής σόδας 40% και παράλληλο οζονισµό
µε δόση όζοντος 8 mg/m3 αέρα.
Η αναρρόφηση του αέρα από τους υγρούς θαλάµους του αντλιοστασίου γίνεται µε
φυσητήρα δυναµικότητας 2500 m3/ώρα και οδηγείται στον πύργο απορρόφησης όπου
έρχεται κατ’ αντιρροή σε επαφή µε διάλυµα καυστικής και όζον.
Το διάλυµα καυστικής ανακυκλοφορεί µε αντλία από την λεκάνη του πύργου.
Για τη διάλυση του όζοντος στο νερό χρησιµοποιείται προωθητική αντλία και εγχύτης. Το
απαιτούµενο όζον παράγεται σε οζονιστήρα από αέρα ο οποίος υφίσταται την
κατάλληλη προετοιµασία (φίλτρανση και ξήρανση) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
κατασκευαστή.
Η προσθήκη της καυστικής στη λεκάνη γίνεται µε δοσιµετρική αντλία έτσι ώστε το pΗ να
διατηρείται στην επιθυµητή τιµή.
Ο πύργος έχει πλαστικό πληρωτικό υλικό ενώ στην κορυφή του πύργου υπάρχει φίλτρο
σταγονιδίων από τον εξερχόµενο αέρα. Η αναπλήρωση του νερού στη λεκάνη του
πύργου γίνεται αυτόµατα µε σύστηµα ελέγχου από αισθητήρες στάθµης.
Το σύστηµα απορρόφησης έχει δυνατότητα αποµάκρυνσης του υδροθείου σε συνεχή
βάση.
Οι τεχνικές προδιαγραφές του επί µέρους εξοπλισµού καθώς και τα υλικά κατασκευής
παρουσιάζονται παρακάτω.
Πύργος απορρόφησης
•

Τύπος

TW 2500 Ecochimica (Ιταλία)

•

Υλικό

PP (πολυπροπυλένιο)

•

Παροχή αέρα

2500 m3/h µέγιστη

•

∆ιαστάσεις

1300x1000xY4100mm

•

Πληρωτική κλίνη

Πλαστικό υλικό µεγάλης ειδικής επιφάνειας

•

Χηµικά

∆ιάλ. ΝαΟΗ (40%), 1 kg/h για C εισόδου
100 mgΗ2S/m3 αέρα
Όζον 20g/h, C = 8 mgO3/m3 αέρα

•

Τάση

400 Vac 3 ph

•

Ισχύς

5 kW

•

Φυσητήρας

Με ρότορα και φτερωτή πολυπροπυλενίου
Μανοµετρικό: 180 mmH2O, Ισχύς: 2,2 kW

•

Ράµπα πλύσης πύργου

Πλήρης µε ακροφύσια ψεκασµού Vortex
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•

∆ιαχωριστής σταγονιδίων

Πλαστικός, υψηλής απόδοσης

•

Ηλεκτρική αντλία

Ανοξείδωτη για πλύση και ανακυκλοφορία
ΝαΟΗ

•

∆οσιµετρική αντλία ΝαΟΗ

Αυτόµατη µε βάση µέτρηση pH

•

Αναπλήρωση νερού

Αυτόµατη µε βάση έλεγχο χαµηλής –
υψηλής στάθµης στη λεκάνη του πύργου

Οζονιστήρας
•

Τύπος

CFS1 2G Ozonia (Ελβετία)

•

Παραγωγή όζοντος

20 g/h, C = 3% κ.β (ονοµαστική 37g/h)

•

Τροφοδοσία αέρα

0,6 Nm3/h, σηµείο δρόσου (< -650C)

•

Ισχύς

320 watts (ονοµαστική 720 watts)

•

Νερό ψύξης (ποιότητα πόσιµο)

90 l/h, ΤIn = 120C Tout = 170C

•

Κώδικες κατασκευής

EN/IEC/ISO

•

Προστασία

IP42

•

∆ιαστάσεις (ΠxMxΥ=mm)

720x370x800

•

Βάρος

70 kg

•

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερµοκρασία 5-400C (µέση 24h=350C)
Υγρασία µέση ετήσια <65%, µέγιστη 85%
περιστασιακά

Ξηραντήρας αέρα
•

Τύπος

Ultrapac2000-0005 Ultrafilter (Γερµανία)

•

Πληρωτικό υλικό

Μοριακά κόσκινα

•

Παροχή αέρα

5 m3/h

•

Πίεση λειτουργίας

7 bar

•

Σηµείο δρόσου

< 650C

•

∆ιαστάσεις (ΠxMxΥ=mm)

121x300x343

•

Φίλτρο σωµατιδίων

< 0,01 µm (είσοδος ξηραντήρα)

•

Φίλτρο λαδιού

< 0,1 ppm (είσοδος ξηραντήρα)

Αεροσυµπιεστής
•

Τύπος

Kοχλιοφόρος, λιπαινόµενος
GX2P-10 CE TM Atlas Copco

•

Παροχή

4 l/sec

•

Μέγιστη πίεση λειτουργίας

10 bar

•

Αεροφυλάκιο

200 l
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Προωθητική αντλία
•

Τύπος

2HMS4R Lowara (Ιταλία)

•

Παροχή

4,8 m3/h

•

Μανοµετρικό

10,3 m

•

Υλικό

AISI 316, στεγανά EPDM

•

Τάση

220 Vac

•

Ισχύς

0,44 kW

Εγχύτης όζοντος
•

Τύπος

1078 Mazzei (Αµερική)

•

Είσοδος / έξοδος

1’’

•

Αναρρόφηση

1/2’’

•

Υλικό

Kynar

Προαιρετικός εξοπλισµός:
Ο παρακάτω εξοπλισµός συστήνεται για την απρόσκοπτη λειτουργία του οζονιστήρα.
Μετρητής σηµείου δρόσου:
Χρησιµοποιείται για τον έλεγχο του σηµείου δρόσου (-650C τουλάχιστον) στην έξοδο του
ξηραντήρα πριν την είσοδο του αέρα στον οζονιστήρα. Σε περίπτωση υψηλού σηµείου
δρόσου η λειτουργία του οζονιστήρα θα διακόπτεται αυτόµατα για την προστασία του.
•

Τύπος

LPDT 100 Xentaur (Αµερική)

•

∆ισύρµατος µεταδότης

10/33 Vdc, 4/20 mA 20/-1000C

•

Παροχή αέρα

∆ειγµατοληπτικό, ταχύτητα 0-100m/s

Ανιχνευτής διαρροών όζοντος στον περιβάλλοντα χώρο:
Ο οζονιστήρας θα τοποθετηθεί σε κλειστό δωµάτιο µε καλό εξαερισµό. Για λόγους
ασφαλείας συστήνεται απαραίτητα ένας ανιχνευτής όζοντος για κάθε 50m2 επιφάνειας.
Σε περίπτωση διαρροών η λειτουργία του οζονιστήρα θα διακόπτεται αυτόµατα από τον
ανιχνευτή καθώς επίσης και χειροκίνητα από εξωτερικό µπουτόν ασφαλείας.
•

Τύπος

Β12 ATI (Αγγλία)

•

∆ισύρµατος µεταδότης

10/30 Vdc, 4/20 mA 0/1ppm

•

Μονάδα ελέγχου

BC7635 B&C Electronics (Ιταλία)

•

Οθόνη

ψηφιακή

•

Έξοδος

4-20 mA

•

Τροφοδοσία

220 Vac
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Κλειστό κύκλωµα νερού ψύξης:
Η λειτουργία του οζονιστήρα απαιτεί πόσιµο νερό ψύξης 90 L/h. Το κλειστό κύκλωµα
συστήνεται πέρα από την προφανή εξοικονόµηση νερού διότι η απόδοση του
οζονιστήρα µεγιστοποιείται σε θερµοκρασία εισόδου νερού 120C.
•

Τύπος

Αερόψυκτος ηλεκτρικός αέρα / νερού
Miniexcel prozone 16 zc se Thermocold
(Ιταλία)

•

Ψυχροστάσιο

Πλήρες µε δοχείο αδρανείας

•

Ψυκτική απόδοση

5,1 kW

•

Ισχύς

3 kW

Η µονάδα περιλαµβάνει πλήρη ηλεκτρικό πίνακα και πίνακα αυτοµατισµών.
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