
 

 

 

 

 

Простотата е най-висшата форма 
на изтънченост. 

Леонардо да Винчи 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
СПЕЦИАЛИСТ В НОВОСТИТЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Системи за пречистване на биологични отпадъчни води - Ротационен биологичен диск (RBC) 

 
 

Предлага най-икономичното, надеждното и устойчиво 
решение в света за пречистване на битови отпадъчни 
води.  

 

 
 
 
 



                           Защо точно 

                             Единиците 

                             RBC на  

                              PlanetDISK®? 
Технология, вдъхновена от 
природата  

Фактори, които правят PlanetDISK®  

продукта перфектен са простотата в 

дизайна и принципа му на работа. Което  

улеснява работата и поддръжката му. 

 

Ниска консумация на 

енергия 
Системата RBC спомага за намаляване 
на разходите на енергия до 90%. Между 
технологиите за пречистване на 
отпадачните води, RBC е системата с 
най-малък разход на енергия. За 
пречиствателна станция с капацитет от 
250-350 еквивалент жители стандартен 
вентилатор изразходва енергия между 4 и  
5.5кW/h. За същото съоражение продуктът 

PlanetDISK®   използва електромотор с 
капацитет 0.37кW и редуктор, който 
върти  витлото до 3-5 об / мин. 
Необходимото количество енергия в 
реактора е само толкова! В инсталация, 
използваща стандартната система  
Planet-DISK®, месечните разходи за 
енергия на глава от населението са по-
малко от 0.1 USD

. 

Възобновяеми енергийни ресурси 
Поради ниските енергийни нужди на 
системата е угодна за работа със 
слънчева или вятърна енергия. 

Без мирис и шум 
Не се появявя неприятна миризма или 
звук. Витлото се върти на 3-5 об / мин и се 
нуждае само от 0.37kW енергия и е много 
тихо! Когато повърхността на витлото 
влезе в контакт с въздуха, по бактериите 
на биофилма се разпространява голямо 
количество кислород. В системата не се 
намира вентилатор за извеждане на 
миризма извън нея. Поради това 

единицата Planet-DISK® е възможно да 
бъде разположена в близост до басейни. 

Надеждност при променливо 
натоварване 

Постоянственните изходи на процесите 
могат да се променят нагоре или надолу с 
250% при структурно натоварване. При 
повишено натоварване или поток, 
микроорганизмите по фиксираната система 
не могат да бъдат напълно почистени 
поради тяхното придържане към системата.  
В селата или в проекти за отпадъчни води, 
нивото на бактериите е ниско дори и в 
случай на  разредени отпадъчни  води, 
системата може да работи без прекъсване и 
да отговаря на необходимите стандарти. 

 
 

 
 

 

Европейски стандарти 
С RBC системата се извършват успешно 
нитриране, отстраняване на нитратите и 
фосфора. Когато BOD за отпадъчни води 
падне под 15 ppm, се случва нитриране. 
Частично процесът на отстраняване на 
нитратите може да се извърши, когато, 
преди седиментацията  безкислородните 
резервоарите се напоят отново с вода. 
Отделянето на фосфор се извършва 
чрез утаяване или филтриране. Със 
системите PlanetDISK® RBC, BOD 
стойностите на отпадъчните води в 
обхвата 10-15 ppm са лесно достъпни. 

  
Повторно използване на 
отпадъчните води 
Отпадъчни води пречистени чрез третично 
пречистване (пясъчен въглероден филтър) 
и дезинфекцирани (UV или хлорни) могат 
да бъдат повторно използвани в  процеси, 
като например селскостопанско напояване, 
миене на превозни средства, сифон, 
охлаждаща вода или строителни обекти. 

Лесна поддръжка 
С лесната и икономична експлоатация, 
системите за обезвреждане на отпадъците  
не изискват непрекъсната поддръжка. 

Срок на експлоатация 
Всички материали, използвани при 

конструирането на PlanetDISK® 
единиците са устойчиви на абразия. 
HDPP дискове, HDPE или GRP телата на 
резервоарите и витлото са произведени   
от неръждаема стомана и / или 
поцинкован метал.  Твърдият вал е 
покрит с хромова и / или епоксидна боя. 
Той е проектиран и произведен да може 
да служи в продължение на много 
години. Използвани са сферични 
ролкови лагери удобни при тежки 
условия на работа.  Дисковете са 
направени от необработен материал от 
една част.  
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PlanetDISK® каква е причината 

системата RBC да е по-добър 

избор от другите технологии за 

пречистване на отпадъчните води? 

1- Устройството PlanetDISK® RBC е фиксиран филмов реактор, състоящ се от 

кръгли дискове, изработени от необработен неръждаем материал. Скоростта на 

въртене на диска от полипропилен с висока плътност (HDPP), поставен върху 

фиксиран хромиран стоманен вал, е в диапазона от 3 до 5 оборота в минута. 

2- Във входящата част на системата RBC трябва да се поставят ситото и масления 

уловител. Особено домашните и индустриалните масла трябва да се държат далеч 

от системата на RBC. Поради образуването на бактерии по биофилма върху 

дисковете, в реактора на RBC може да се внася само разтворима утайка. 

Следователно, в седиментационните резервоари трябва да се съхранява 

разтворима утайка. Механичните методи за разлагане не заместват процеса на 

седиментация.  Седиментацията намалява натоварването при утайаване с около 

30%. 

3- При всеки оборот 40% от дисковете влизат в контакт с отпадъчните води .  

Въртенето на витлото и биофилмът върху въртящите се дискове с което материала 

по повърхността му се излага на кислород и в последствие броят на 

микроорганизмите се увеличава. Разтвореният  кислород и органичните вещества се 

смесват в биомасата. 

4- Всички тези процеси са естествените движения на микроорганизмите в 

отпадъчните води. Бактериите служат за почистване. Органичната материя в 

отпадъчните води е “храна” за бактериите и те се усвояват една друга. Операторът 

не е нужно да спира процеса на работа при почистване на дисковете. Дебелината на 

биомасата варира между 1 и 2.5 mm, а излишното количество биомаса по въртящите се 

дискове, под действието на гравитацията се откъсва от тях. По късно дисковете се 

разделят с пластмасови пръстени с дебелина 14-17 мм. 

5- Трансформираните суспензионни елементи се отделят от утайката (суспендирани 
твърди вещества) и се събират в устройствата за обработка на ламели, произведени 
от PlanetTEK на крайния етап на утаяване. В последствие може да се извърши 
филтриране.Водата може да се използва отново след четвъртата филтрация и 
процесът дезинфекциране (UV, хлор и др.) 

PlanetDISK
® 

Ротационен биологичен дискова система за пречистване на отпадъчните води–схема на работния процес  
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„Нашата система RBC се състои от 10 
вала  и може да работи повече от 20 години. 
Доказано е, че е проста, трайна и 
нискоенергийна система, Системата, 
която изисква много малко поддръжка, 
съвпада с нашите норми за отпадъците”- 
Управител, Завод за отпадъчни води с 
Grosse, град в областта Мичиган 
 „Първите ни единици на RBC бяха пуснати в 
експлоатация през 1980 година. Той има 
страхотен процес и работи бързо. Не се 
нуждае от прекалено много операторска 
намеса. Единиците RBC са с ниска 
консумация на енергия и лесни за поддръжка. 
Нашето съоръжение се намира в центъра 
на града и не сме получили никакви 
оплаквания от миризмата по време на 
използването на системата. Препоръчвам 
общините да използват RBC технология за 
пречистване на отпадъчните води.”. Холи, 
президент на отдел за пречистване на 
отпадъчни води в град Мичиган. 

 



 
СПЕЦИАЛИСТ В НОВОСТИТЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
165cm 

 
 
 
 
 
 

235cm 320cm 

Текнически данни на 
PlanetDISK®  модел МX1  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
250cm 

PlanetDISK®  при редовна поддръжка 

срокът на експлоатация на блоковете 

може да се увеличи с поне 20 години. 

Ако лагерите и зъбните колела трябва да 

бъдат подменени, всеки служител може 

да извърши промяната за по-малко от 

час.  Всички резервни части могат да 

бъдат намерени навсякъде по света. 
Дисковете са изработени от необработен 

HDРР материал.  Поддържащият 

резервоар GRP е от материала 

стъклопласт. Двете части могат да бъдат  

използвани повече от 100 години.

                 Капацитет на пречиствателната станция:10–4000m3/ден 

Капацитет на Единицата = количество отпадъци, в 

зависимост от характеристиките на входния и изходния 

материал  40-70m3/ден 

Енергийна нужда на единицата = 0.37 – 0.55 kW 

ИЗНОСОУСТОЙЧИВИ ЧАСТИ 

• Pезервоарът е от полиетилен или GRP  

• HDPP (Полипропилен с висока плътност) 

необработени дискове 

Дебелина 1.7mm/Диаметър:2050 мм Всеки диск е еднa част. 

• За работа при тежки условия е използван сферичен 

ролков лагер тип „блок“. 

 

• Епоксидно боядисана или хромирана въглеродна стомана AISI1050  C50, твърд 

вал с  клетка от неръждаема стомана или поцинкована стомана с диаметър 85 

мм. 

• Тялото е епоксидно боядисано 

ОПАКОВКА & ДОСТАВКA 

• Размери на блока = 2350мм x 3200мм x2500мм(височина) 

• Тегло в празно състояние ≈1900kг. 

• Tегло при пълна експроатация ≈7500-8000kг. 

• Контейнер от тип 40”HC може да побере 3 блока МX1 

• Произведено в Турция 
 

PlanetTEKInc. Фирмата непрекъснато разработва нови 

продукти и си запазва правото да променя техническите 

спецификации на своите продукти без предизвестие. 
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Защо в село Сургиджи от област 

Mардин с население от 4.500 души се 

използва системата PlanetDISK® 

RBC? 

Благодарение на 

системите PlanetDISK®RBC 

няма повече проблеми с 

миризмата и шума в 

университетския град на 

Университета Боазичи. 

Университетът обявява 

спестявания от над 20 000 

щатски долара годишно за 

сметките за електроенергия и 

може да използва част от 

отпадъчните води за 

напоителни цели в 

университета - CNN Turk 

Защо Университетът Боазичи 

премина на системата за 

пречистване на отпадни води  

PlanetDISK®  RBC с капацитет 

3.500 души/ден? 

CaseStudies 

 
Уважаваният Университет Боазичи от 

дълги години използваше 

традиционните системи за пречистване 

на отпадъчни води.  
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650m3 Производствен капацитет на соларната централа 
солаината  
üretimkapasiteligüneşenerjitesisi 

За 4500 души на ден 
Мардин, 

Туристически град, разположен в югоизточната част на 

Турция. Оттогава градовете в този регион имат 

трудностите по отношение на водата. 

 Един от най-ефективните методи за защита на 

ресурсите от чиста вода е пречистването на отпадъчните 

води преди да бъдат освободени в природата. 
Администрацията по водоснабдяване и канализация в 

Мардин (MARSU) е проучила третирането на 

отпадъчните води в малките населени места с население 

от 1 000 до 7 500 жители. Системите PlanetDISK® 

работят със слънчева енергия, имат ниска честота на 

поддръжка и не изискват поддръжка. Поради това си  

предимство системата PeletDISK® е предпочитана като 

правилен  метод за третиране на отпадъчни води в малки 

населени места в Мардин. 
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ENKA 

 

Нашата  

 Гордост 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
MOROCCO 
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      PlanetDISK®                            Традиционни системи за активна утайка(АУ)  
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Лагер за сирийски  бежанци в Турция 

построен със средствата от ЕС.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PlanetDISK® области на 
приложение: 
Битови отрадни води, 

жилищни 

райони,хотели,села, 

училища, заводи, бежански 

лагери, МОЛове, строежи, 

мини и трудови лагери. 

 

 
 
 

 
Сравнение между PlanetDISK® и Традиционните системи 

7 

Принцип на работа Ротационен биологичен диск - RBC    Akивирана утайка(АУ)  

Ниво на шум Доста ниско (<60 db)                     На смущаващо ниво (>100 db) 

Мирис Не е смущаващ                                По принцип на смущаващо ниво 

Износване Всички метални части, които са в контакт 
с отпадъчната вода, са неръждаеми  или 
поцинковани. Съдържат  HDPP, PE и 
GRP  поради което са издръжливи на 
износване и могат да се използват          
повече от 50 години.                                                                 

Годност на продукта по-малко от 10 години 

Поддръжка Не изисква постоянна поддръжка     
специални инструменти или измервания. 
Резултатите от процеса не се основават 
на човешкия фактор. Не изисква 
специална поддръжка освен  месечното 
прилагане на смазочно масло, веднъж 
седмично измиване на сепаратора на 
покривалото с времетраене от около 15-20 
минути и  почистване на ситата с едра и 
фина решетка.                                            

Компетентният оператор трябва винаги да бъде 
внимателен по отношение на условията, които могат 
да предотвратят изхвърлянето или депонирането на 
отпадъците. Поради това, отпадъчните води трябва 
да бъдат под ростоянен контрол. Процесните 
резултати се основават на човешките ресурси. 

Eнергийни и 
експлотационни 

разходи 

По-малко от 0.1USD месечно на човек от 
населението. Сред всички други методи за 
пречистване на отпадъчни води този е с 
най-ниското ниво на енергопотребление. 
Резервни части са нужни само за няколко 
подвижни части.                                              

Силният вентилатор консумира 8-9 пъти повече 
енергия. Високоскоростните ротационни 
вентилатори също така изискват редовна 
поддръжка. 

Изискване на пространство Почти 50% по-малко използваемо 
пространство                       

Изискване на по-голямо пространство 

Количество на утайките Фиксираните филмови системи произвеждат по-
малко и по-плътна кал, отколкото системите AУ. 
Това означава, че са необходими малки 
инструменти за обработка и размерът на 
операционната система е намален. 
Той произвежда почти 50% по-малко кал от 
системите с активна утайка.                          

Произвежда 50% повече утайка в сравнение с 
фиксираните филмови системи. Необходимо е да 
се получи техническа информация за това как да 
се предотвратят  условия, които могат да направят 
процеса на разделяне на твърдо вещество / 
течност неефективен и да се намали качеството 
на отпадъците. 
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Защитата на водните ресурси 
всъщност е защитаване на 
нашите близки. Това е защита 
на нашите деца, животни, къщи 
и родината ни. 

 

Нашите близки и ние можем да 
оцелеем само с чиста вода. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 
 
  

                             
                      
 

  

 
 

 

 

 
Седалище: 

 Бул. Фатих Султан Мехмед 
Ул. Онанъмлъ  Алтай Хан   №9/2 
34810 Кв.Каваджък   Община 
Бейкоз 
Гр. ИСТАНБУЛ - ТУРЦИЯ 

 
Телефон: +90-216 425 6053 
Факс : +90-216 425 6053 

info@planettek-tr.com 

www.planettek-tr.com 

www.sutemiz.com 

www.planettek-usa.com 

 
Седалище:  

4354  Ул.Туллер   

Дъблин 

Охайо 43017  САЩ 

Телефон: +1 (440) 7813609 

Моля, сканирайте QR  кода, за 

връзката в youtube на Р DF 

каталога на PlanetDISK® ın Istanbul  

Седалище:  
АТАК  АД   
Недвижими имоти развитие и инвестиции  
Кв. Акат  
Бул. Зейтиноглу   №4/30 
Община Етилер – Бешикташ  
Гр. ИСТАНБУЛ – ТУРЦИЯ 

 
Телефон: +90-212-602 00 63 
Факс : +90-212-601 00 11 
 

Сейнур Бедел 
seynur@formelgroup.com 
05323932089 

mailto:info@planettek-tr.com
http://www.planettek-tr.com/
http://www.sutemiz.com/
http://www.planettek-usa.com/

