




















БИОЛОГИЧНИТЕ СТИМУЛАНТИ

СЪСТОЯТ СЕ ГЛАВНО ОТ:

1. ЕСТЕСТВЕНИ МИКРООРГАНИЗМИ
2. ЕНЗИМИ
3. ФАКТОРИ НА РАСТЕЖ
4. ХРАНИТЕЛНИ И ПОМОЩНИ ВЕЩЕСТВА



- НОРМАЛНО НАЛИЧНИ В ПРИРОДАТА
- ЧЕСТО СЕ СРЕЩАТ В ЦЯЛ СВЯТ
- НЕ СЪДЪРЖАТ ГМО
- БЕЗВРЕДНИ ЗА ХОРАТА И ЖИВОТНИТЕ
- НЕПАТОГЕННИ

ЕСТЕСТВЕНИТЕ МИКРООРГАНИЗМИ
НА      EUROVIX СА:

ЕНЗИМИТЕ НА   EUROVIX СА:

- ЕФЕКТИВНО ДЕЙСТВАЩИ КАТО КАТАЛИЗАТОРИ
- СПЕЦИАЛНО ИЗБРАНИ ЗА ВСЯКО ПРИЛОЖЕНИЕ
- БЕЗВРЕДНИ ЗА ХОРАТА И ЖИВОТНИТЕ
- ЕСТЕСТВЕНИ



Са изключителна технология на EUROVIX, специално разработени за 
Ускоряване на работата на местната микрофлора

ФАКТОРИ НА РАСТЕЖ
ХРАНИТЕЛНИ И ПОМОЩНИ ВЕЩЕСТВА



ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ
ПРИЛОЖЕНИЯ

- Пречистване на канализационната мрежа и септични резервоари
- Пречиствателни станции за битови отпадъчни води
-Пречиствателни станции за промишлени отпадъчни води

Основната концепция при използването на системата EUROVIX е да се превърне
управлението на системата за отпадъчни води в „биологични реактори”, които чрез 
специфични реакции на разграждане, провеждани от избрани микроорганизми и 
ензими, ще доведат до биологично опростяване на органичния субстрат и неговата 
„минерализация”.

- Намаляване на миризмите, идващи от септични ями и септични резервоари;
- Елиминиране на проблемите със запушването;
- Предварително третиране на отпадъчните води;
- Намаляване операциите по изпомпване от канализационната мрежа с около 60 %.
- Оптимизиране на биологичните процеси /намаляване на БПК5, ХПК, НВ,
Общи НВ и др./



- Селективно отстраняване с ензимно-бактериални продукти на следните 
замърсители:

а/ Повърхностно активни вещества
б/ Животински и растителни масла и мазнини
с/ Въглеводороди
д/ Целулозни вещества

- Оптимизиране на процесите на нитрификация и/или денитрификация с
избрани бактерии.
- Подобрение на качеството на биомасата с намаляване на Индекса на Утайката
- Намаляване на миризмите
- Повишаване на производството на биогаз с анаеробни бактерии
- Намаляване на експлоатационните разходи при дългосрочно използване на 
продуктите













БИТОВИ ОТПАДНИ
ВОДИ

Понижаване на:

- БПК /Биологична потребност от кислород/;
- ХПК /Химична потребност от кислород/;
- Общи НВ /Общи неразтворени вещества/;
- НВ /Неразтворени вещества/;
- Патогени
- По-ниска консумация на енергия
- ПОВИШАВАНЕ на ефективността на инсталацията
- Третиране през пиковия сезон
- Отстраняване на миризмите в различни части на инсталацията 
/филтриране на твърдите частици, аерационни резервоари и др./.



ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА
ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДНИ ВОДИ

- Мандри
- Фабрики за соево/растително масло
- Фабрики за преработване на храни
- Фабрики за мая
- Кланици
- Фабрики за преработване на месо и риба
- Фабрики за каучук
- Текстилни фабрики
- Хартиени фабрики
- Захарни фабрики
- И много други









Системното използване на 
AGRANETT

дава следните предимства:

- Намаляване на неприятните миризми
- Подобряване на хигиенните условия 
/потребители и работници на фирмите за събиране на отпадъци/
- Намаляване/елиминиране на инфилтрата 
- Намаляване на патогенните бактерии
- Намаляване на операциите по измиване 
/спестяване на вода, почистване на място/
- Намаляване на неудобствата по временно съхраняване на отпадъците
- Общо намаляване на въздействието върху околната среда
- Срещу плесени и дрожди
- Стафилококи и фекални стрептококи
- Ентеробактерии и псевдомони





УСЛУГИ ПО ХИГИЕНИЗИРАНЕ 
НА КОНТЕЙНЕРИ ЗА ОТПАДЪЦИ

След изпразване на контейнера за отпадъци, AGRANETT се пръска в 
контейнера с автоматична патентована система, която се инсталира върху 
камионите за събиране на твърди отпадъци.

Честота: Третирането се извършва ежеседмично през летния период /юни, юли
и август за европейските страни/ и на всеки 15 дни през есента и пролетта.







ТРЕТИРАНЕ НА КОНТЕЙНЕРИ ЗА
ОТПАДЪЦИ В БРАЗИЛИЯ



Прес конференция
за третиране на
отпадъци в Рим

Третиране на
контейнери за

отпадъци



ТРЕТИРАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ
ОТПАДЪЦИ

ТРЕТИРАНЕ НА СМЕТИЩА И ДЕПА ЗА ОТПАДЪЦИ С 
AGRAN R.S.U. и MICROPAN SOLUZIONE



ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ СМЕТИЩА И
ДЕПА ЗА ОТПАДЪЦИ:

1. Намаляване на миризмите

2. Повишаване на способността за аеробна 

минерализация с намаляване на обема на отпадъците

3. Увеличаване на производството на биогаз чрез 

използване на анаеробни бактерии

4. Намаляване на замърсяването на инфилтрата.



СТАБИЛИЗИРАНЕ ПРИ ЗАТВАРЯНЕ
НА СМЕТИЩА

- По-малко разходи в сравнение с други решения
- Разграждане на опасни вещества
- Възможност за повторно използване на района

РЕШЕНИЕ ПРИ СТАР ОБЕКТ:
Преместване от едно място на друго



РЕШЕНИЕТО НА EUROVIX:



ТРЕТИРАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ
ОТПАДЪЦИ

ИЗПОЛЗВАНЕ В КОМПОСТИРАЩИ
ИНСТАЛАЦИИ

- Повишаване на кинетиката на аеробно 
разграждане на органичните компоненти 
на материала.

- Повишаване на разграждането на 
целулоза /стърготини и др./

- По-добра хумификация на органичните 
молекули.

- Значително намаляване на 
въздействието върху околната среда, 
благодарение на намаляването на
миризмите.



Резултати-Динамичен индекс на респирация (IRD)

Компостиране.       Концентрация на Миризми. 
Сравнение между купчина компост, третирана с биологични стимуланти и 

нетретирана





БИОРЕМЕДИАЦИЯ

- ВЪГЛЕВОДОРОДИ
- ПХБ /Полихлорирани бифенили/
- РАВ /Полициклични ароматни въглеводороди/
- органични замърсяващи вещества











EUROVIX
Е ОПТИМИЗИРАЛА ПОДХОДЯЩА ТЕХНОЛОГИЯ
ЗА ХИГИЕНИЗИРАНЕ НА ВОДНИ ЕКО-СИСТЕМИ

АКВАРИУМ


