
 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΣΑΣ: 

 Πάνω από 25 έτη εμπειρίας στο αντικείμενο. 

 Πάνω από 180 αναφορές παγκοσμίως σε πάνω από 18 
χώρες. 

 Πάνω από 184.130 m2 επιφάνειας ξήρανσης ανά τον κόσμο. 

 Για λάσπες συγκέντρωσης από 15% κ.ξβ. (ξηρή βάση) 

 Συγκέντρωση στερεών στην αποξηραμένη λάσπη  70-90% 
κ.ξβ (χειμώνας-καλοκαίρι). 

 Υψηλό επίπεδο αυτοματισμού με εξειδικευμένο software 
ελέγχου. 

 Λύσεις με πρόσθετο εξαερισμό ή θέρμανση για κάθε 
περιοχή και κάθε κλιματική συνθήκη. 
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ΗΛΙΑΚΗ ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΛΥΜΑΤΩΝ

H EUROMARKET ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος τt της ist Anlagenbau GmbΗ, παρουσιάζει το 

WendeWolf® τη δοκιμασμένη μέθοδο της ηλιακής ξήρανσης της περίσσειας αφυδατωμένης ιλύος 

από εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών, εφαρμοσμένη με σύγχρονη τεχνολογία. 

®
Συγκριτικά πλεονεκτήματα του

® 

  

 Αναμοχλεύει και προς τις δύο κατευθύνσεις (μπρος-πίσω) κατά 
μήκος του θερμοκηπίου. Εξασφαλίζει ομοιόμορφη ανάδευση και 
ξήρανση σε όλη τη μάζα της ιλύος, βάσει αυτοματοποιημένου 
προγράμματος και όχι τυχαία όπως άλλες μέθοδοι. 

 Με ένα πέρασμα αναμοχλεύει τη λάσπη και τη μεταφέρει 
ομοιόμορφα στην επιφάνεια ξήρανσης. 

 Επιτυγχάνει πλήρη και αναλογική ανάμιξη της νεοεισερχόμενης με 
την υπάρχουσα ιλύ. 

 Δεν έρχεται σε επαφή με το πάτωμα του θερμοκηπίου—Δεν 
προκαλεί κανενός είδους φθορά. 

 Ο τρόπος ανάμιξης εξασφαλίζει την αποφυγή δημιουργίας 
συμπαγών όγκων ξερής λάσπης που μπορεί να κολλήσουν στον 
πυθμένα. 

 Μικρή φθορά, εύκολη συντήρηση, λίγα και εύκολα 
ανικαθιστώμενα ανταλλακτικά. Μικρότερο λειτουργικό κόστος σε 
σχέση με τον ανταγωνισμό. 

 Διαθέτει προγράμματα λειτουργίας ανάλογα με την εποχή και την 
απαίτηση ξήρανσης. 

 Η απόδοση και η λειτουργία του δεν σχετίζεται με την ποιότητα 
της λάσπης ή το πόσο κολλώδης είναι αυτή. 

 Μπορεί να αναμοχλεύσει ένα στρώμα λάσπης της τάξης των 40-
45 cm. Σε επιφάνεια 10 m2 ο όγκος λάσπης που αντιστοιχεί είναι 
4 m3. Η αναμόχλευση που επιτυγχάνεται ξεπερνάει τα 400 m3 
λάσπης ανά ώρα λειτουργίας. Το ύψος επεξεργασίας λάσπης και 
το ύψος αποθήκευσης μέχρι 80cm επιτρέπουν την 
αποτελεσματική λειτουργία ακόμη και σε περιόδους χαμηλής 
ηλιοφάνειας όπως το χειμώνα. 

 Το υλικό κατασκευής του WedenWolf® μπορεί να είναι από 
οποιαδήποτε ποιότητα χάλυβα (μαύρος χάλυβας με βαφή ή όχι, 
ανοξείδωτο AISI 304 ή ανοξείδωτο AISI 316) ανάλογα με την 
εφαρμογή και τη ζήτηση του πελάτη. 

 
  

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ, H EUROMARKET ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ: 
 Σιγουριά στους Εργολήπτες και στον Κύριο του Έργου. 
 Βέλτιστο σχεδιασμό της προσφερόμενης τεχνικής λύσης 
προσαρμοσμένης στις εκάστοτε απαιτήσεις. 
 Υποστήριξη και συντονισμό στους Εργολήπτες σε όλα τα στάδια 
από τη δημοπράτηση και την κατασκευή μέχρι την καλή 
λειτουργία. 
 Παροχή συνεχούς υποστήριξης και μετά την παράδοση. 
 
  

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ 

tel:+302107245642
mailto:info@euromarket.com.gr

