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Пречиствателната станция DEPURO ONE представлява 
напълно биологична система за пречестване на битови 
отпадъчни води и усвоими отпадни води от жилища, 
хотели, ресторанти и други.
DEPURO ONE е проектирана, тествана и сертифицирана  
в съответствие с Европейски стандарт EN 12566:3 
(Малки пречиствателни съоръжения до 50 еквивалентен 
брой жители — Част 3: Предварително изработени и/
или сглобени на място съоръжения за пречистване на 
битови отпадъчни води). Тестовете са проведени в 
германската PIA Gmbh лаборатория (NB 1739), която е 
издала сертификата на системата в съответствие с 
европейския стандарт.

Първично утаяване за процесите на сепариране, разграждане и акомулиране на биомаса.

Oкислителен резервоар за пълно разграждане и окисляване на замърсителите със системаза  
рециркулация на активна утайка към резервоара за първично утаяване. Комплектовано с 2 бр. 
въздуходувки (една за окисление и една за захранване на системата за рециркулация), дифузионен 
елемент, електрическо табло с адио/визуална аларма и дигитален таймер за оптимизиране работата 
на въздуходувките.

DEPURO ONE се състои от два резервоара изработени от полиетилен (ПE) произведени по технология на ратационно 
леене.
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DEPURO ONE може да гарантира високо ниво на 
пречистване на битови от падъчни води по отношение 
на главните референтни параметри по БПК5, ХПК, НВ
(Неразтворени Вещества) и общ NTOT.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Пречиствателна станция DEPURO ONE за пречестване на битови
отпадъчни води и усвоими отпадни води. Станцията трябва се 
състои от два хоризонтално оребрени резервоара от полиетилен 
(ПЕ) снабдени с всички необходивими аксесоари за правилната 
работа, като контролни табла, свързващи тръби, електромеханично 
оборудване и когато е необходимо удължителни модули  (височина 30 
cm) за присъединяване към ревизионните отвори, всички изделия са 
произведени в компании сертифицирани по UNI EN ISO 9001/2008. 

Цялостната система се произвежда в съответствие с Европейски 
стандарт UNI EN12566-3 и носи маркировка CE. Системата гарантира  
отстраняване  на 84.2% за ХПК, 87% за БПК5, 92.1% за неразтворени 
вещества и 27,1% за общ NTOT. Изходната вода се зауства ва попивна 
разпределителна система с пояс подложка от минимум 15 см пясък.
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