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Bugeniai miestelis, Lietuva

Vidutinis paros debitas (m3/d) 47

Maksimalus paros debitas (m3/d) 70

Maksimalus valndos debitas (m3/h) 12

Nuotekų siurblinė įtekėjime +

Nuotekų siurblinė vietinė

Nuotekų siurblinė ištekėjime

Nuotekų priėmimo talpa +

Nuotekų paskirstymo talpa

Atvežtinių nuotekų priėmimo talpa

Riebalų talpa

Buferinė talpa

Biologinis reaktorius +

Antrinis nusodintuvas +

Perteklinio dumblo kaupimo talpa

Talpa (valytom nuotekom mineralizuoti)

Mėginių ėmimo talpa +

Debito apskaitos talpa +

Sausinto dumblo sandėliavimo aikštelė

Grotos (nešmenų sulaikymui) +

Smėliagaudė (smėlio sulaikymui) +

Riebalų gaudyklė (riebalų sulaikymui)

Rotacinis sietas (nešmenų sulaikymui)

Chemikalų dozavimo įranga

Flotacijos įranga

Orapūtės +

Tretinis valymas (papildomas valymas)

Smėlio filtrai (pagilintas valymas)

Valytų nuotekų apdorojimas UV lempom

Debitomačiai (debito apskaitai) +

Analizės prietaisai, mėginių semtuvai +

Dumblo sausinimo įranga

Perteklinio dumblo higienizavimo įranga

SCADA programa +

Automatinis objekto veikimas +



Plinkšiai miestelis, Lietuva

Vidutinis paros debitas (m3/d) 60

Maksimalus paros debitas (m3/d) 90

Maksimalus valndos debitas (m3/h) 15

Nuotekų siurblinė įtekėjime

Nuotekų siurblinė vietinė

Nuotekų siurblinė ištekėjime

Nuotekų priėmimo talpa +

Nuotekų paskirstymo talpa

Atvežtinių nuotekų priėmimo talpa

Riebalų talpa

Buferinė talpa

Biologinis reaktorius +

Antrinis nusodintuvas +

Perteklinio dumblo kaupimo talpa

Talpa (valytom nuotekom mineralizuoti)

Mėginių ėmimo talpa +

Debito apskaitos talpa +

Sausinto dumblo sandėliavimo aikštelė

Grotos (nešmenų sulaikymui) +

Smėliagaudė (smėlio sulaikymui) +

Riebalų gaudyklė (riebalų sulaikymui)

Rotacinis sietas (nešmenų sulaikymui)

Chemikalų dozavimo įranga

Flotacijos įranga

Orapūtės +

Tretinis valymas (papildomas valymas)

Smėlio filtrai (pagilintas valymas)

Valytų nuotekų apdorojimas UV lempom

Debitomačiai (debito apskaitai) +

Analizės prietaisai, mėginių semtuvai +

Dumblo sausinimo įranga

Perteklinio dumblo higienizavimo įranga

SCADA programa +

Automatinis objekto veikimas +



Clonacool miestelis, Airija

Vidutinis paros debitas (m3/d) 80

Maksimalus paros debitas (m3/d) 105

Maksimalus valndos debitas (m3/h) 28

Nuotekų siurblinė įtekėjime +

Nuotekų siurblinė vietinė

Nuotekų siurblinė ištekėjime

Nuotekų priėmimo talpa +

Nuotekų paskirstymo talpa +

Atvežtinių nuotekų priėmimo talpa

Riebalų talpa

Buferinė talpa

Biologinis reaktorius +

Antrinis nusodintuvas +

Perteklinio dumblo kaupimo talpa +

Talpa (valytom nuotekom mineralizuoti)

Mėginių ėmimo talpa +

Debito apskaitos talpa +

Sausinto dumblo sandėliavimo aikštelė

Grotos (nešmenų sulaikymui) +

Smėliagaudė (smėlio sulaikymui) +

Riebalų gaudyklė (riebalų sulaikymui)

Rotacinis sietas (nešmenų sulaikymui)

Chemikalų dozavimo įranga

Flotacijos įranga

Orapūtės +

Tretinis valymas (papildomas valymas)

Smėlio filtrai (pagilintas valymas)

Valytų nuotekų apdorojimas UV lempom

Debitomačiai (debito apskaitai) +

Analizės prietaisai, mėginių semtuvai +

Dumblo sausinimo įranga

Perteklinio dumblo higienizavimo įranga

SCADA programa +

Automatinis objekto veikimas +



Endrejavas miestas, Lietuva

Vidutinis paros debitas (m3/d) 85

Maksimalus paros debitas (m3/d) 110

Maksimalus valndos debitas (m3/h) 22

Nuotekų siurblinė įtekėjime +

Nuotekų siurblinė vietinė

Nuotekų siurblinė ištekėjime

Nuotekų priėmimo talpa +

Nuotekų paskirstymo talpa +

Atvežtinių nuotekų priėmimo talpa

Riebalų talpa

Buferinė talpa

Biologinis reaktorius +

Antrinis nusodintuvas +

Perteklinio dumblo kaupimo talpa +

Talpa (valytom nuotekom mineralizuoti)

Mėginių ėmimo talpa +

Debito apskaitos talpa +

Sausinto dumblo sandėliavimo aikštelė

Grotos (nešmenų sulaikymui) +

Smėliagaudė (smėlio sulaikymui) +

Riebalų gaudyklė (riebalų sulaikymui)

Rotacinis sietas (nešmenų sulaikymui)

Chemikalų dozavimo įranga +

Flotacijos įranga

Orapūtės +

Tretinis valymas (papildomas valymas)

Smėlio filtrai (pagilintas valymas)

Valytų nuotekų apdorojimas UV lempom

Debitomačiai (debito apskaitai) +

Analizės prietaisai, mėginių semtuvai +

Dumblo sausinimo įranga

Perteklinio dumblo higienizavimo įranga

SCADA programa +

Automatinis objekto veikimas +



Žemaiciu Kalvarija miestas, Lietuva

Vidutinis paros debitas (m3/d) 140

Maksimalus paros debitas (m3/d) 170

Maksimalus valndos debitas (m3/h) 25

Nuotekų siurblinė įtekėjime +

Nuotekų siurblinė vietinė

Nuotekų siurblinė ištekėjime

Nuotekų priėmimo talpa +

Nuotekų paskirstymo talpa +

Atvežtinių nuotekų priėmimo talpa +

Riebalų talpa

Buferinė talpa

Biologinis reaktorius +

Antrinis nusodintuvas +

Perteklinio dumblo kaupimo talpa +

Talpa (valytom nuotekom mineralizuoti)

Mėginių ėmimo talpa +

Debito apskaitos talpa +

Sausinto dumblo sandėliavimo aikštelė

Grotos (nešmenų sulaikymui) +

Smėliagaudė (smėlio sulaikymui) +

Riebalų gaudyklė (riebalų sulaikymui)

Rotacinis sietas (nešmenų sulaikymui)

Chemikalų dozavimo įranga

Flotacijos įranga

Orapūtės +

Tretinis valymas (papildomas valymas)

Smėlio filtrai (pagilintas valymas)

Valytų nuotekų apdorojimas UV lempom

Debitomačiai (debito apskaitai) +

Analizės prietaisai, mėginių semtuvai +

Dumblo sausinimo įranga

Perteklinio dumblo higienizavimo įranga

SCADA programa +

Automatinis objekto veikimas +



Žagarė miestas, Lietuva

Vidutinis paros debitas (m3/d) 192

Maksimalus paros debitas (m3/d) 375

Maksimalus valndos debitas (m3/h) 48

Nuotekų siurblinė įtekėjime +

Nuotekų siurblinė vietinė +

Nuotekų siurblinė ištekėjime

Nuotekų priėmimo talpa +

Nuotekų paskirstymo talpa +

Atvežtinių nuotekų priėmimo talpa +

Riebalų talpa +

Buferinė talpa

Biologinis reaktorius +

Antrinis nusodintuvas +

Perteklinio dumblo kaupimo talpa +

Talpa (valytom nuotekom mineralizuoti)

Mėginių ėmimo talpa +

Debito apskaitos talpa +

Sausinto dumblo sandėliavimo aikštelė +

Grotos (nešmenų sulaikymui) +

Smėliagaudė (smėlio sulaikymui) +

Riebalų gaudyklė (riebalų sulaikymui) +

Rotacinis sietas (nešmenų sulaikymui)

Chemikalų dozavimo įranga +

Flotacijos įranga

Orapūtės +

Tretinis valymas (papildomas valymas) +

Smėlio filtrai (pagilintas valymas)

Valytų nuotekų apdorojimas UV lempom

Debitomačiai (debito apskaitai) +

Analizės prietaisai, mėginių semtuvai +

Dumblo sausinimo įranga +

Perteklinio dumblo higienizavimo įranga

SCADA programa +

Automatinis objekto veikimas +



Kvėdarna miestas, Lietuva

Vidutinis paros debitas (m3/d) 240

Maksimalus paros debitas (m3/d) 450

Maksimalus valndos debitas (m3/h) 45

Nuotekų siurblinė įtekėjime +

Nuotekų siurblinė vietinė

Nuotekų siurblinė ištekėjime

Nuotekų priėmimo talpa +

Nuotekų paskirstymo talpa +

Atvežtinių nuotekų priėmimo talpa +

Riebalų talpa +

Buferinė talpa +

Biologinis reaktorius +

Antrinis nusodintuvas +

Perteklinio dumblo kaupimo talpa +

Talpa (valytom nuotekom mineralizuoti)

Mėginių ėmimo talpa +

Debito apskaitos talpa +

Sausinto dumblo sandėliavimo aikštelė

Grotos (nešmenų sulaikymui) +

Smėliagaudė (smėlio sulaikymui) +

Riebalų gaudyklė (riebalų sulaikymui) +

Rotacinis sietas (nešmenų sulaikymui)

Chemikalų dozavimo įranga +

Flotacijos įranga

Orapūtės +

Tretinis valymas (papildomas valymas) +

Smėlio filtrai (pagilintas valymas)

Valytų nuotekų apdorojimas UV lempom

Debitomačiai (debito apskaitai) +

Analizės prietaisai, mėginių semtuvai +

Dumblo sausinimo įranga +

Perteklinio dumblo higienizavimo įranga

SCADA programa +

Automatinis objekto veikimas +



Vėžaičiai miestas, Lietuva

Vidutinis paros debitas (m3/d) 270

Maksimalus paros debitas (m3/d) 430

Maksimalus valndos debitas (m3/h) 60

Nuotekų siurblinė įtekėjime +

Nuotekų siurblinė vietinė +

Nuotekų siurblinė ištekėjime

Nuotekų priėmimo talpa +

Nuotekų paskirstymo talpa +

Atvežtinių nuotekų priėmimo talpa +

Riebalų talpa +

Buferinė talpa +

Biologinis reaktorius +

Antrinis nusodintuvas +

Perteklinio dumblo kaupimo talpa +

Talpa (valytom nuotekom mineralizuoti)

Mėginių ėmimo talpa +

Debito apskaitos talpa +

Sausinto dumblo sandėliavimo aikštelė +

Grotos (nešmenų sulaikymui) +

Smėliagaudė (smėlio sulaikymui) +

Riebalų gaudyklė (riebalų sulaikymui) +

Rotacinis sietas (nešmenų sulaikymui)

Chemikalų dozavimo įranga +

Flotacijos įranga

Orapūtės +

Tretinis valymas (papildomas valymas) +

Smėlio filtrai (pagilintas valymas)

Valytų nuotekų apdorojimas UV lempom

Debitomačiai (debito apskaitai) +

Analizės prietaisai, mėginių semtuvai +

Dumblo sausinimo įranga +

Perteklinio dumblo higienizavimo įranga

SCADA programa +

Automatinis objekto veikimas +



Neman miestas, Rusija

Vidutinis paros debitas (m3/d) 4177

Maksimalus paros debitas (m3/d) 5748

Maksimalus valndos debitas (m3/h) 350

Nuotekų siurblinė įtekėjime +

Nuotekų siurblinė vietinė +

Nuotekų siurblinė ištekėjime

Nuotekų priėmimo talpa +

Nuotekų paskirstymo talpa +

Atvežtinių nuotekų priėmimo talpa

Riebalų talpa

Buferinė talpa

Biologinis reaktorius +

Antrinis nusodintuvas +

Perteklinio dumblo kaupimo talpa +

Talpa (valytom nuotekom mineralizuoti) +

Mėginių ėmimo talpa +

Debito apskaitos talpa +

Sausinto dumblo sandėliavimo aikštelė +

Grotos (nešmenų sulaikymui) +

Smėliagaudė (smėlio sulaikymui) +

Riebalų gaudyklė (riebalų sulaikymui)

Rotacinis sietas (nešmenų sulaikymui) +

Chemikalų dozavimo įranga +

Flotacijos įranga

Orapūtės +

Tretinis valymas (papildomas valymas) +

Smėlio filtrai (pagilintas valymas) +

Valytų nuotekų apdorojimas UV lempom +

Debitomačiai (debito apskaitai) +

Analizės prietaisai, mėginių semtuvai +

Dumblo sausinimo įranga +

Perteklinio dumblo higienizavimo įranga

SCADA programa +

Automatinis objekto veikimas +



Elektrėnai – Vievis miestas, Lietuva

Vidutinis paros debitas (m3/d) 4730

Maksimalus paros debitas (m3/d) 5203

Maksimalus valndos debitas (m3/h) 434

Nuotekų siurblinė įtekėjime +

Nuotekų siurblinė vietinė +

Nuotekų siurblinė ištekėjime

Nuotekų priėmimo talpa +

Nuotekų paskirstymo talpa +

Atvežtinių nuotekų priėmimo talpa

Riebalų talpa

Buferinė talpa +

Biologinis reaktorius +

Antrinis nusodintuvas +

Perteklinio dumblo kaupimo talpa +

Talpa (valytom nuotekom mineralizuoti)

Mėginių ėmimo talpa +

Debito apskaitos talpa +

Sausinto dumblo sandėliavimo aikštelė +

Grotos (nešmenų sulaikymui) +

Smėliagaudė (smėlio sulaikymui) +

Riebalų gaudyklė (riebalų sulaikymui) +

Rotacinis sietas (nešmenų sulaikymui)

Chemikalų dozavimo įranga +

Flotacijos įranga

Orapūtės +

Tretinis valymas (papildomas valymas) +

Smėlio filtrai (pagilintas valymas)

Valytų nuotekų apdorojimas UV lempom

Debitomačiai (debito apskaitai) +

Analizės prietaisai, mėginių semtuvai +

Dumblo sausinimo įranga +

Perteklinio dumblo higienizavimo įranga

SCADA programa +

Automatinis objekto veikimas +



Rokiškis miestas, Lietuva

Vidutinis paros debitas (m3/d) 5500

Maksimalus paros debitas (m3/d) 12045

Maksimalus valndos debitas (m3/h) 583

Nuotekų siurblinė įtekėjime +

Nuotekų siurblinė vietinė +

Nuotekų siurblinė ištekėjime

Nuotekų priėmimo talpa +

Nuotekų paskirstymo talpa +

Atvežtinių nuotekų priėmimo talpa +

Riebalų talpa +

Buferinė talpa +

Biologinis reaktorius +

Antrinis nusodintuvas +

Perteklinio dumblo kaupimo talpa +

Talpa (valytom nuotekom mineralizuoti)

Mėginių ėmimo talpa +

Debito apskaitos talpa +

Sausinto dumblo sandėliavimo aikštelė +

Grotos (nešmenų sulaikymui) +

Smėliagaudė (smėlio sulaikymui) +

Riebalų gaudyklė (riebalų sulaikymui)

Rotacinis sietas (nešmenų sulaikymui)

Chemikalų dozavimo įranga +

Flotacijos įranga

Orapūtės +

Tretinis valymas (papildomas valymas)

Smėlio filtrai (pagilintas valymas)

Valytų nuotekų apdorojimas UV lempom

Debitomačiai (debito apskaitai) +

Analizės prietaisai, mėginių semtuvai +

Dumblo sausinimo įranga +

Perteklinio dumblo higienizavimo įranga

SCADA programa +

Automatinis objekto veikimas +



Kėdainiai miestas, Lietuva

Vidutinis paros debitas (m3/d) 8200

Maksimalus paros debitas (m3/d) 24354

Maksimalus valndos debitas (m3/h) 1076

Nuotekų siurblinė įtekėjime +

Nuotekų siurblinė vietinė +

Nuotekų siurblinė ištekėjime

Nuotekų priėmimo talpa +

Nuotekų paskirstymo talpa +

Atvežtinių nuotekų priėmimo talpa +

Riebalų talpa +

Buferinė talpa

Biologinis reaktorius +

Antrinis nusodintuvas +

Perteklinio dumblo kaupimo talpa +

Talpa (valytom nuotekom mineralizuoti)

Mėginių ėmimo talpa +

Debito apskaitos talpa +

Sausinto dumblo sandėliavimo aikštelė +

Grotos (nešmenų sulaikymui) +

Smėliagaudė (smėlio sulaikymui) +

Riebalų gaudyklė (riebalų sulaikymui) +

Rotacinis sietas (nešmenų sulaikymui)

Chemikalų dozavimo įranga +

Flotacijos įranga

Orapūtės +

Tretinis valymas (papildomas valymas)

Smėlio filtrai (pagilintas valymas)

Valytų nuotekų apdorojimas UV lempom

Debitomačiai (debito apskaitai) +

Analizės prietaisai, mėginių semtuvai +

Dumblo sausinimo įranga +

Perteklinio dumblo higienizavimo įranga

SCADA programa +

Automatinis objekto veikimas +



Telšiai miestas, Lietuva

Vidutinis paros debitas (m3/d) 10551

Maksimalus paros debitas (m3/d) 24000

Maksimalus valndos debitas (m3/h) 1400

Nuotekų siurblinė įtekėjime +

Nuotekų siurblinė vietinė +

Nuotekų siurblinė ištekėjime

Nuotekų priėmimo talpa +

Nuotekų paskirstymo talpa +

Atvežtinių nuotekų priėmimo talpa +

Riebalų talpa +

Buferinė talpa

Biologinis reaktorius +

Antrinis nusodintuvas +

Perteklinio dumblo kaupimo talpa +

Talpa (valytom nuotekom mineralizuoti)

Mėginių ėmimo talpa +

Debito apskaitos talpa +

Sausinto dumblo sandėliavimo aikštelė +

Grotos (nešmenų sulaikymui) +

Smėliagaudė (smėlio sulaikymui) +

Riebalų gaudyklė (riebalų sulaikymui) +

Rotacinis sietas (nešmenų sulaikymui)

Chemikalų dozavimo įranga +

Flotacijos įranga

Orapūtės +

Tretinis valymas (papildomas valymas)

Smėlio filtrai (pagilintas valymas)

Valytų nuotekų apdorojimas UV lempom

Debitomačiai (debito apskaitai) +

Analizės prietaisai, mėginių semtuvai +

Dumblo sausinimo įranga +

Perteklinio dumblo higienizavimo įranga

SCADA programa +

Automatinis objekto veikimas +



UAB “Kalvarijos pieno cehas" pienas, Lietuva

Vidutinis paros debitas (m3/d) 900

Maksimalus paros debitas (m3/d) 990

Maksimalus valndos debitas (m3/h) 70

Nuotekų siurblinė įtekėjime +

Nuotekų siurblinė vietinė

Nuotekų siurblinė ištekėjime

Nuotekų priėmimo talpa +

Nuotekų paskirstymo talpa

Atvežtinių nuotekų priėmimo talpa

Riebalų talpa

Buferinė talpa +

Biologinis reaktorius +

Antrinis nusodintuvas +

Perteklinio dumblo kaupimo talpa

Talpa (valytom nuotekom mineralizuoti)

Mėginių ėmimo talpa +

Debito apskaitos talpa +

Sausinto dumblo sandėliavimo aikštelė

Grotos (nešmenų sulaikymui)

Smėliagaudė (smėlio sulaikymui)

Riebalų gaudyklė (riebalų sulaikymui)

Rotacinis sietas (nešmenų sulaikymui)

Chemikalų dozavimo įranga +

Flotacijos įranga

Orapūtės +

Tretinis valymas (papildomas valymas) +

Smėlio filtrai (pagilintas valymas)

Valytų nuotekų apdorojimas UV lempom

Debitomačiai (debito apskaitai) +

Analizės prietaisai, mėginių semtuvai +

Dumblo sausinimo įranga +

Perteklinio dumblo higienizavimo įranga

SCADA programa +

Automatinis objekto veikimas +



UAB «Viciunai-РУС" žuvis, Rusija

Vidutinis paros debitas (m3/d) 2400

Maksimalus paros debitas (m3/d) 3800

Maksimalus valndos debitas (m3/h) 180

Nuotekų siurblinė įtekėjime +

Nuotekų siurblinė vietinė +

Nuotekų siurblinė ištekėjime +

Nuotekų priėmimo talpa

Nuotekų paskirstymo talpa

Atvežtinių nuotekų priėmimo talpa

Riebalų talpa

Buferinė talpa

Biologinis reaktorius +

Antrinis nusodintuvas

Perteklinio dumblo kaupimo talpa +

Talpa (valytom nuotekom mineralizuoti)

Mėginių ėmimo talpa

Debito apskaitos talpa +

Sausinto dumblo sandėliavimo aikštelė

Grotos (nešmenų sulaikymui)

Smėliagaudė (smėlio sulaikymui)

Riebalų gaudyklė (riebalų sulaikymui)

Rotacinis sietas (nešmenų sulaikymui) +

Chemikalų dozavimo įranga +

Flotacijos įranga +

Orapūtės +

Tretinis valymas (papildomas valymas)

Smėlio filtrai (pagilintas valymas)

Valytų nuotekų apdorojimas UV lempom

Debitomačiai (debito apskaitai) +

Analizės prietaisai, mėginių semtuvai +

Dumblo sausinimo įranga +

Perteklinio dumblo higienizavimo įranga

SCADA programa +

Automatinis objekto veikimas +



UAB "Agaras" mėsa, Lietuva

Vidutinis paros debitas (m3/d) 320

Maksimalus paros debitas (m3/d) 960

Maksimalus valndos debitas (m3/h) 40

Nuotekų siurblinė įtekėjime +

Nuotekų siurblinė vietinė

Nuotekų siurblinė ištekėjime

Nuotekų priėmimo talpa

Nuotekų paskirstymo talpa

Atvežtinių nuotekų priėmimo talpa

Riebalų talpa

Buferinė talpa

Biologinis reaktorius +

Antrinis nusodintuvas

Perteklinio dumblo kaupimo talpa

Talpa (valytom nuotekom mineralizuoti)

Mėginių ėmimo talpa

Debito apskaitos talpa +

Sausinto dumblo sandėliavimo aikštelė

Grotos (nešmenų sulaikymui)

Smėliagaudė (smėlio sulaikymui)

Riebalų gaudyklė (riebalų sulaikymui)

Rotacinis sietas (nešmenų sulaikymui) +

Chemikalų dozavimo įranga +

Flotacijos įranga +

Orapūtės

Tretinis valymas (papildomas valymas)

Smėlio filtrai (pagilintas valymas)

Valytų nuotekų apdorojimas UV lempom

Debitomačiai (debito apskaitai) +

Analizės prietaisai, mėginių semtuvai +

Dumblo sausinimo įranga

Perteklinio dumblo higienizavimo įranga

SCADA programa +

Automatinis objekto veikimas +



UAB „Vilkė" mėsa, Lietuva

Vidutinis paros debitas (m3/d) 280

Maksimalus paros debitas (m3/d) 840

Maksimalus valndos debitas (m3/h) 35

Nuotekų siurblinė įtekėjime +

Nuotekų siurblinė vietinė

Nuotekų siurblinė ištekėjime +

Nuotekų priėmimo talpa

Nuotekų paskirstymo talpa

Atvežtinių nuotekų priėmimo talpa

Riebalų talpa

Buferinė talpa +

Biologinis reaktorius

Antrinis nusodintuvas

Perteklinio dumblo kaupimo talpa +

Talpa (valytom nuotekom mineralizuoti)

Mėginių ėmimo talpa

Debito apskaitos talpa +

Sausinto dumblo sandėliavimo aikštelė

Grotos (nešmenų sulaikymui)

Smėliagaudė (smėlio sulaikymui)

Riebalų gaudyklė (riebalų sulaikymui)

Rotacinis sietas (nešmenų sulaikymui) +

Chemikalų dozavimo įranga +

Flotacijos įranga +

Orapūtės

Tretinis valymas (papildomas valymas)

Smėlio filtrai (pagilintas valymas)

Valytų nuotekų apdorojimas UV lempom

Debitomačiai (debito apskaitai) +

Analizės prietaisai, mėginių semtuvai +

Dumblo sausinimo įranga

Perteklinio dumblo higienizavimo įranga

SCADA programa +

Automatinis objekto veikimas +



UAB "Agrovet" mėsa, Lietuva

Vidutinis paros debitas (m3/d) 160

Maksimalus paros debitas (m3/d) 480

Maksimalus valndos debitas (m3/h) 20

Nuotekų siurblinė įtekėjime +

Nuotekų siurblinė vietinė

Nuotekų siurblinė ištekėjime

Nuotekų priėmimo talpa

Nuotekų paskirstymo talpa

Atvežtinių nuotekų priėmimo talpa

Riebalų talpa

Buferinė talpa

Biologinis reaktorius +

Antrinis nusodintuvas

Perteklinio dumblo kaupimo talpa

Talpa (valytom nuotekom mineralizuoti)

Mėginių ėmimo talpa

Debito apskaitos talpa +

Sausinto dumblo sandėliavimo aikštelė

Grotos (nešmenų sulaikymui)

Smėliagaudė (smėlio sulaikymui)

Riebalų gaudyklė (riebalų sulaikymui)

Rotacinis sietas (nešmenų sulaikymui) +

Chemikalų dozavimo įranga +

Flotacijos įranga +

Orapūtės

Tretinis valymas (papildomas valymas)

Smėlio filtrai (pagilintas valymas)

Valytų nuotekų apdorojimas UV lempom

Debitomačiai (debito apskaitai) +

Analizės prietaisai, mėginių semtuvai +

Dumblo sausinimo įranga

Perteklinio dumblo higienizavimo įranga

SCADA programa +

Automatinis objekto veikimas +



UAB " Alvest " PET perdirbimas, Čekija

Vidutinis paros debitas (m3/d) 160

Maksimalus paros debitas (m3/d) 480

Maksimalus valndos debitas (m3/h) 20

Nuotekų siurblinė įtekėjime +

Nuotekų siurblinė vietinė

Nuotekų siurblinė ištekėjime

Nuotekų priėmimo talpa

Nuotekų paskirstymo talpa

Atvežtinių nuotekų priėmimo talpa

Riebalų talpa

Buferinė talpa +

Biologinis reaktorius

Antrinis nusodintuvas

Perteklinio dumblo kaupimo talpa +

Talpa (valytom nuotekom mineralizuoti)

Mėginių ėmimo talpa

Debito apskaitos talpa +

Sausinto dumblo sandėliavimo aikštelė

Grotos (nešmenų sulaikymui)

Smėliagaudė (smėlio sulaikymui)

Riebalų gaudyklė (riebalų sulaikymui)

Rotacinis sietas (nešmenų sulaikymui) +

Chemikalų dozavimo įranga +

Flotacijos įranga +

Orapūtės

Tretinis valymas (papildomas valymas)

Smėlio filtrai (pagilintas valymas)

Valytų nuotekų apdorojimas UV lempom

Debitomačiai (debito apskaitai) +

Analizės prietaisai, mėginių semtuvai +

Dumblo sausinimo įranga

Perteklinio dumblo higienizavimo įranga

SCADA programa +

Automatinis objekto veikimas +



UAB "Lactalis Vitre" pienas, Prancuzija

Vidutinis paros debitas (m3/d) 800

Maksimalus paros debitas (m3/d) 2400

Maksimalus valndos debitas (m3/h) 100

Nuotekų siurblinė įtekėjime +

Nuotekų siurblinė vietinė

Nuotekų siurblinė ištekėjime

Nuotekų priėmimo talpa

Nuotekų paskirstymo talpa

Atvežtinių nuotekų priėmimo talpa

Riebalų talpa

Buferinė talpa +

Biologinis reaktorius

Antrinis nusodintuvas

Perteklinio dumblo kaupimo talpa +

Talpa (valytom nuotekom mineralizuoti)

Mėginių ėmimo talpa

Debito apskaitos talpa +

Sausinto dumblo sandėliavimo aikštelė

Grotos (nešmenų sulaikymui)

Smėliagaudė (smėlio sulaikymui)

Riebalų gaudyklė (riebalų sulaikymui)

Rotacinis sietas (nešmenų sulaikymui) +

Chemikalų dozavimo įranga +

Flotacijos įranga +

Orapūtės

Tretinis valymas (papildomas valymas)

Smėlio filtrai (pagilintas valymas)

Valytų nuotekų apdorojimas UV lempom

Debitomačiai (debito apskaitai) +

Analizės prietaisai, mėginių semtuvai +

Dumblo sausinimo įranga

Perteklinio dumblo higienizavimo įranga

SCADA programa +

Automatinis objekto veikimas +



UAB "R & Q" chemija, Prancuzija

Vidutinis paros debitas (m3/d) 400

Maksimalus paros debitas (m3/d) 1200

Maksimalus valndos debitas (m3/h) 50

Nuotekų siurblinė įtekėjime +

Nuotekų siurblinė vietinė

Nuotekų siurblinė ištekėjime

Nuotekų priėmimo talpa

Nuotekų paskirstymo talpa

Atvežtinių nuotekų priėmimo talpa

Riebalų talpa

Buferinė talpa +

Biologinis reaktorius

Antrinis nusodintuvas

Perteklinio dumblo kaupimo talpa +

Talpa (valytom nuotekom mineralizuoti)

Mėginių ėmimo talpa

Debito apskaitos talpa +

Sausinto dumblo sandėliavimo aikštelė

Grotos (nešmenų sulaikymui)

Smėliagaudė (smėlio sulaikymui)

Riebalų gaudyklė (riebalų sulaikymui)

Rotacinis sietas (nešmenų sulaikymui) +

Chemikalų dozavimo įranga +

Flotacijos įranga +

Orapūtės

Tretinis valymas (papildomas valymas)

Smėlio filtrai (pagilintas valymas)

Valytų nuotekų apdorojimas UV lempom

Debitomačiai (debito apskaitai) +

Analizės prietaisai, mėginių semtuvai +

Dumblo sausinimo įranga

Perteklinio dumblo higienizavimo įranga

SCADA programa +

Automatinis objekto veikimas +



UAB "Koroza" mėsa, Bulgarija

Vidutinis paros debitas (m3/d) 240

Maksimalus paros debitas (m3/d) 720

Maksimalus valndos debitas (m3/h) 30

Nuotekų siurblinė įtekėjime +

Nuotekų siurblinė vietinė

Nuotekų siurblinė ištekėjime

Nuotekų priėmimo talpa

Nuotekų paskirstymo talpa

Atvežtinių nuotekų priėmimo talpa

Riebalų talpa

Buferinė talpa +

Biologinis reaktorius

Antrinis nusodintuvas

Perteklinio dumblo kaupimo talpa +

Talpa (valytom nuotekom mineralizuoti)

Mėginių ėmimo talpa

Debito apskaitos talpa +

Sausinto dumblo sandėliavimo aikštelė

Grotos (nešmenų sulaikymui)

Smėliagaudė (smėlio sulaikymui)

Riebalų gaudyklė (riebalų sulaikymui)

Rotacinis sietas (nešmenų sulaikymui) +

Chemikalų dozavimo įranga +

Flotacijos įranga +

Orapūtės

Tretinis valymas (papildomas valymas)

Smėlio filtrai (pagilintas valymas)

Valytų nuotekų apdorojimas UV lempom

Debitomačiai (debito apskaitai) +

Analizės prietaisai, mėginių semtuvai +

Dumblo sausinimo įranga

Perteklinio dumblo higienizavimo įranga

SCADA programa +

Automatinis objekto veikimas +


