Anaerobix - Σύστημα επεξεργασίας
λυμάτων για νοικοκυριά
Σηπτική δεξαμενή με βιολογικό σύστημα φίλτρου

Απλό και χαμηλού κόστους σύστημα

Πληρωτικό υλικό

l Το Anaerobix είναι η νέα χαμηλού κόστους σηπτική δεξαμενή Graf με αναερόβιο

σύστημα φίλτρου.
l Παραδίδεται με το πληρωτικό υλικό (φορέας), το οποίο αυξάνει την απόδοση

καθαρισμού των σηπτικών δεξαμενών αρκετές φορές. Η μεγάλη επιφάνεια του
ανακυκλώσιμου πλαστικού του φορέα (141 m2/m3) επιτρέπει στη βίο ταινία, που
είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία καθαρισμού, να καλύψει μια μεγάλη περιοχή.

Τα πλεονεκτήματα του συστήματος Anaerobix με μια ματιά
l Πολύ καλή απόδοση καθαρισμού: απόδοση πάνω από 90%, Πιστοποιημένο κατά PIA

(Ινστιτούτο αξιολόγησης στην τεχνολογία λυμάτων).
l Χωρίς κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς ηλεκτρικά ή μηχανικά εξαρτήματα

(π.χ. αντλίες, φλοτέρ, κ.λπ.) στη δεξαμενή.
l Σε μεγάλο βαθμό χωρίς απαιτήσεις συντήρησης.
l Εγκατάσταση στις αποδεδειγμένης ποιότητας δεξαμενές Graf, Carat S.
l Εύκολο στην εγκατάσταση - σύνδεση με σωλήνες DN 100 (Φ110 mm).
l Πολύ καλή επένδυση.

Φίλτρο Anaerobix

Anaerobix - Σύστημα με μία δεξαμενή
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Anaerobix - Σύστημα επεξεργασίας
λυμάτων για νοικοκυριά
Σηπτική δεξαμενή με βιολογικό σύστημα φίλτρου
Σχηματική παράσταση φίλτρου Anaerobix σε δεξαμενή Carat S
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Διαστάσεις φίλτρου Anaerobix

Μήκος L
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Όγκος
[Λίτρα]

500 mm (19,69")

500 mm (19,69")

615 mm 24,21")

375 mm (14,76")

Διαστάσεις δεξαμενών Carat S
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80 mm (3,15")

