Výhody LEVAPORU podporujícího
bio technologie:
• 50 – 200% vyšší účinnost odstraňování
než se suspendovanou biomasou.
• Prokazatelně vyšší stabilita procesu.
• Prokazatelně nižší produkce zbytkového kalu.
• Pouze 12 – 15% hodnota plnění reaktoru
místo obvyklých 30 – 70 % objemu.
• Vyšší účinnost odstraňování stálého,
nebezpečného znečištění pomocí:
– vyrovnávání při zatížení, způsobeného
šokovým látkovým přetížením,
– krátké zapracování biologického procesu,
– jednoduché technologie, aplikovatelné
také během provozu zařízení,
– nemalých úspor pořizovacích nákladů.
Dodatečně k bio nosičům LEVAPOR
Nabízíme rovněž služby v projektování a navrhování řešení problémů šitých na míru, založených na 40ti-letých zkušenostech v oblasti
biotechnologií nejen ve výzkumu, ale i v praxi.
Našimi nástroji jsou:
• Analýza problému.
• Podrobné zpracování alternativ pro řešení
problému, podporované:
– prakticky orientovanými biotesty
(volitelné),
– výrobou a dodáním požadovaného typu
LEVAPORU,
– aktivací zařízení s použitím optimalizované
směsné biomasy.
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Sídlo firmy:
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VODA CZ s.r.o.
VODA CZ s.r.o.
Pražská třída 799
Podhradní 70
500 04 Hradec Králové 552 03 Česká Skalice
Kontakty:
tel./fax: +420 491 471 991
e-mail: info@vodacz.com
www.vodacz.com
www.levapor.cz

je inovativní
biologický nosič
s ideálně
variabilními
vlastnostmi,
dovolujícími
řešení na míru
pro široké
spektrum
používání
v biologickém
čištění.

LEVAPOR jsou pórovité, flexibilní, snadno
fluidizovatelné polyuretanové pěnové kostky,
impregnované adsorbčními pigmenty. Nosiče
jsou kolonizovány velmi rychle pomocí speciálních mikroorganizmů, mající za následek
nápadně vyšší účinnost a stabilitu biologických procesů.

Vybraná zařízení využívající LEVAPOR
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A) Anaerobní-aerobní zařízení pro bio-úpravu toxických
odpadních látek v závodě na zpracování celulózy.
B) Mnohostupňové anaerobní-aerobní zařízení pro úpravu
chemických odpadních vod.
LEVAPOR ve fluidním biologickém reaktoru

C) Kombinované biologicko-fyzikálně-chemické zařízení
pro čištění kontaminovaných vod.
D) Praktická aplikace LEVAPORU v biologické ČOV, umístěné
u penzionu.

OBLAST VYUŽITÍ pro LEVAPOR
• Biologické čištění komunálních a průmyslových odpadních vod, zejména v nitrifikaci/
/denitrifikaci a odstraňování stálých a nebezpečných znečišťujících látek.
• Biologická úprava plynu, zahrnující okyselení znečišťujících látek, jako jsou organické
látky s obsahem chloru nebo, NH3 a H2S.
• Opětovné použití vody, jako např. čištění
a recyklace vody např. rybí sádky, akvaristé.
• Fermentace bioproduktů.
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