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Ena od najboljj inovativn
nih rešitev za čiščen
nje komun
nalne odpa
adne vodee je Picob
bells (samo
očistilni
ajoči nosilcci za biofilm
m), ki mu je
e Evropski patentni urad
u
podelil patent. S
Skupaj z na
ašimi inova
ativnimi
plava
partn
nerji Rheiniisch-Westffälischen Technische
T
en Hochsc
chule (RWT
TH) Aacheen, Alfred-W
Wegener-Instituts
(AWI) in Hochsschule Brem
merhaven izpolnjujem
mo najstrož
že zahteve
e globalnegga trga.
Kratk
ko in jedrn
nato:
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Sam
močiščenje
Pico
obells z bio
ofilmom se z vnosom zraka optim
malno prem
meša z odpa
adno vodo. Skozi vrtinčenje in me
ešanje
se Picobells
P
isstočasno sa
amostojno očisti.
o
Tako se prepreč
či nenadzorrovana rast biofilma. Stari
S
biofilm (mrtvi
delc
ci) je odreza
an in naredi prostor za nov biofilm.. Izpad čiščenja je zato
o izključen.

Nizk
ka poraba
a električne energije
e
Z up
porabo kom
mpaktnih, ekkonomičnih in bolj tihih
h membrans
skih puhal je poraba e nergije za gospodinjst
g
tvo s 4
oseb
bami le oko
oli 200 kWh. Po povpre
ečni ceni 0,0
06 EUR/kW
Wh je strošek električnee energije v višini 12 EUR na
leto ozir. 3 EUR
R na osebo..

Minimalni strroški vzdržževanja
Vzdrrževalni stroški pri čistilni naprav
vi Picobells so zmanjša
ani na minimum. To jee predvsem
m posledica trajne
sam
močistilne lasstnosti Pico
obells in zan
nesljive sod obne krmiln
ne tehnike.

Brez problem
ma z "podo
obremenittvijo"
Po vsej
v
Evropi patentirani Picobells (patent št. E
EP 1 884 28
82 B1) so zasnovani zaa problem "podobreme
"
enitve"
(na primer, sisttem za 4 ossebe bo tra
ajno obratovval tudi če je samo en
na oseba). Z
Zaradi tega
a se mala čistilna
č
naprrava Picobe
ells pogosto
o uporablja v gospodinj
njstvih z enim
m ali dvema
a osebama . Prav tako so zelo primerne
za sezonsko
s
uporabljene počitniške domove, vvikende in stanovanja,
s
v katerih nnastajajo zelo male količine
odpa
adne vode a
ali delno bre
ez.

Zgra
adba in de
elovanje
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