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Компанијата INTERPLAN ДОО со седиште во Карловац основана е 1989г.и оттогаш се успешно вклучени во 
бизнисот на заштита на животната средина. Вработените во компанијата INTERPLAN имаат 35г. работно 
искуство во областа на заштита на животната средина (предходно вработени во JUGOTURBINA). INTERPLAN 
ДОО се занимава со градење и проектирање на уреди за прочистување на отпадни води веќе 35 години 
(предходно во JUGOTURBINA). Познавајќи ги проблемите за прочистување на отпадните води во хотели, 
кампови, училишта, пристаништа, трговски центри, градови, градови, индустрии можеме да ви ги понудиме 
нашите типски уреди кои се предвидени само за таа намена. Нивната предност е ниска цена, со висок степен 
на биолошки третман (повеќе од 90%), автоматска работа и минимална потрошувачка на енергија. Излезната 
вода е дозволено да се  пушти во природниот реципиент II категорија (поток, река, море и сл.) 
interplan d.o.o гради и проектира типски уреди: 

BIOTIP
®
 - уреди за објекти 50-3500 приклучени лица 

BIOTIP kup
®
 - уред за објекти до 35 приклучени лица од полипропилен (без бетонски работи) 

BIOTIP
®
 pp - уреди за објекти од 25-200 приклучени лица (без бетонски работи) 

BIOTIP
®
 mont - уреди за објекти од 25-150 приклучени лица, брза и едноставна монтажа 

BIOTIP
®
 turist - уреди за туристички објекти до 800 приклучени лица кои не работат за повеќе од 7 месеци во годината 

BIOTIP
®
 parking - уреди за објекти до 25-800 приклучени лица, за инсталација на паркингот 

BIOTIP
®
 kompakt - уреди за објекти и населби со капацитет 5-10.000 приклучени лица во различни изведби 

BIOTIP
®
 sept - уред за објекти кај кои е можно да се преуреди постоечката септичка или собирна шахта во уредот 

BIOTIP
®
 ind - уред за индустриските објекти механичко и биолошко прочистување до 10.000 ЕЖ 

BIOKONTEJNER - уреди за објекти 5-1000 приклучени лица 

BIOLAGUNA
®
 - уреди за населби, градови и индустрија капацитет 2.000-50.000 приклучени лица 

BIOTIP
®
 max - конвенционален уреди за градови и населби со капацитет 3.000-50.000 приклучени лица 

 

Бројни референци со докажан успех на уредот гарантира квалитет и одлични резултати на излезната вода. Можност за 
посета на уреди кои работат веќе 35 години без никаква интервенција и увид во резултатите од излезната вода од овие 
уреди. Досега имаме изградено скоро тристотини уреди. 

ЛИСТА НА РЕФЕРЕНТНИ 
МЕСТО КОРИСНИКОТ KАПАЦИТЕТ God  МЕСТО КОРИСНИКОТ KАПАЦИТЕТ God 

Sabljaci-Ogulin, HR ресторан 200 ES 1978 Trogir, HR станбени згради 40,40,25,72 2007 
Josipdol, HR хотел 300 ES 1980 Dugi otok, Luka, HR хотел 200 ES 2007 

Valjevo, SRB фабрика 200 ES 1980 Posedarje, HR хотел 100 ES 2007 

Tolmin, SLO ГРАД 12.500 ES 1985 Lastovo, HR ресторан 100 ES 2007 

Bjelolasica, HR хотел 2.000 ES 1986 Tivat, MNE станбени згради 20 ES 2007 

Otčec ob Krki, SLO заедница 1.000 ES 1986 Biograd, HR станбени згради 35 i 25 ES 2007 

Krapinske Top. HR  заедница 6.500 ES 1988 Tisno, HR станбени згради 35 ES 2007 

Dolenjske Toplice, SLO заедница 2.000 ES 1991 Odessa, UA станбени згради 6 i 15 ES 2007 

Gašinci, HR говорница Камп  3.500 ES 1994 Marune, AC A-1, HR хотел 300 ES 2008 

Brezovica, HR основно училиште 333 ES 1996 Hum na Sutli, HR фабрика 150 ES 2008 

Kaštel Stari, HR основно училиште 50 ES 1996 Danilovgrad, MNE училиште 150 ES 2008 

Gorišnica, SLO заедница 427 ES 1998 Orebić HR перење 100 ES 2008 

Bajakovo-Batrovci, HR граничен премин 250 ES 1998 Pančevo, SRB болница 200 ES 2008 

Otočić  Visovac, HR манастирот 50 ES 1999 Mareza, MNE вода и 150 ES 2008 

Nova Bila, BiH болница 300 ES 1999 Mala Branjevina, HR фарма 35 ES 2008 

Runovići, HR пензионерски дом 50 ES 1999 Dugi otok, Luka, HR ресторан 50 ES 2008 

Vinjani Donji, HR граничен премин 50 ES 2000 Bardača, BiH училиште 50 ES 2008 

Grabovac, Plitvice, HR хотел 250 ES 2000 Drage, Pakoštane, HR Бунгалови и кафе 200 ES 2008 

Kobilje, SLO заедница 800 ES 2000 Mojkovac, MNE ГРАД 5.250 ES 2008 

Vrbova, HR основно училиште 80 ES 2001 Ţdrelac – Pašman, HR станбени згради 3 x 40 ES 2008 

Ţrmovnica-Senj, HR хотел 150 ES 2001 Zadar, HR станбени згради 5 x 15 ES 2009 

Vitomarci SLO заедница 350 ES 2001 Ulcinj, MNE станбени згради 2 x 15 ES 2009 

Sveta Jana, HR фабрика 150ES 2002 Drage, HR Авто-камп 200 ES 2009 

Ţuta Lokva, HR заедница 1.300 ES 2003 Libija работниците камп 250 ES 2009 

NP Plitvice, Borje, HR ресторан 480 ES 2003 Metković, HR хотел 50 ES 2009 

Šolta, HR хотел 50 ES 2004 Jablanica, BiH заедница 800 ES 2009 

Krašić, HR заедница 4.000 ES 2004 Varvarin, SRB овошје Predtretman 2009 

Vojnić, HR болница 250 ES 2004 Ţut Kornati, HR ресторан 150 ES 2010 

Koločep, HR хотел 385 ES 2004 Karasovći, HR граничен премин 50 ES 2010 

Malinska, Krk, HR хотел 180 ES 2004 Banja Luka, BiH гробишта 50 ES 2010 

Drage, Pakoštane, HR Авто-камп 250 ES 2004 Dicmo, HR фабрика 500 ES 2010 

Zemun, SRB фабрика 500 ES 2004 Velika Gorica, HR пензионерски дом 250 ES 2010 

Pag-Vlašići, HR хотел 150 ES 2005 Ulcinj, MNE станбени згради 2 x 15 ES 2010 

Rovinjsko selo, HR станбени згради 100 ES 2005  Orebić, HR Авто-камп 50 ES 2010 

Banjol-Rab, HR станбени згради 15 ES 2005  Korčula, HR станбени згради 12,12,15 ES 2010 

NP Paklenica, HR станбени згради 30 ES 2006  Kneţevi Vinogradi, HR винарија 400 ES 2011 

Ljubač-Zadar, HR семејна куќа 6 ES 2006  Liţnjan, HR заедница 13 x 12 ES 2011 

Nova Vas – Istra, HR заедница 400 ES 2006  Karlovac, HR фабрика Predtretman 2011 

Mirkovec, HR болница 150 ES 2006  Drage, HR Авто-камп, хотел 250 i 200 ES 2011 

Blato, Korčula, HR пензионерски дом 150 ES 2006  Šibenik, HR станбени згради 2 x 40 ES 2011 

Dimitrovgrad, SRB ГРАД 21.000 ES 2006  Dobrak. I Dračen, MNE граничен премин 100 i 200 ES 2011 

Sljeme, HR хотел 100 ES 2006  Dobra voda, Bar-MNE хотел 100 i 250 ES 2012 

Banja Luka, BIH заедница 500 ES 2006  Daruvar, HR преработка на риба Predtretman 2012 

Zabok-Bračak, HR болница 700 ES 2006  Kostanica, MNE заедница 150 ES 2012 

Kriţ, HR фабрика 250-500 ES 2006  Pazarište, HR пиварница 1.000 ES 2012 

Spuţ, MNG затвор 1.000 ES 2006  Orebić, HR Авто-камп 150 ES 2012 

Kosmaj-Babe, SRB хотел 200 ES 2006  Rtina, HR хотел 50 ES 2012 

Mačvanska M. SRB заедница 2.500 ES 2007  Čitluk, BiH ГРАД 7.000 ES 2013 

  Blace, MK граничен премин 500 ES 2013 

 Jurjevec, HR заедница 200 ES 2013 

 MeĎugorje, BiH хотел 150 ES 2013 
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Уредите се дизајнирани како водоотпорни пластични базени, поделени на делови според посебни механичко-биолошки целини во кои се 
одвива фаза на прочистување на отпадните води. Во базенот се наоѓаат влезна кошница, систем за аерација кој се состои од канали за 
воздух, аератор и воздушна пумпа. Сите метални делови се површински заштитени или изработени од нерѓосувачки челик. Базенот е 
изработен од екструдирани полипропилен плочи кои меѓусебно се поврзани со заварување. Базенот е цилиндрична форма, а од 
надворешната страна се зајакнува со прстени. Конструкцијата на базенот е таква што тој може да се справи со притисокот на околната 
почва, без дополнителни конструктивни или статички мерки. Хидрауличниот систем е направен од полипропиленски цевки и се наоѓа на 
оквирот на базенот. Овој систем овозможува автоматско циркулација на вода и тиња. Системот за воздух се состои од вентилатор, 
развод за воздух и аератор. Вентилатор се наоѓа надвор од уредот, обично на суво место во куќа (гаража, котлара, подрум, итн.) 
Вентилатор работи без подмачкување со масло, со ниска потрошувачка на електрична енергија и минимални нивоа на бучава. 
Вентилатор е единствен електрично придвижуван уред во ПСОВ. 
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mršavi beton debljine 10 cm

IZLAZ
ULAZ

BIOTIP

KUP

KOMPRESOR

uredjaja za biološko procišcavanje otpadnih voda

BIOTIP - kup 

armirano fleksibilno crijevo
fi 20 mm, u zaštitnoj cijevi DN 50

prostor za smještak kompresora
površine cca 50 x 50 cm

izlazna cijev
sa naglavkom

ulazna cijev
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BIOTIP kup 10,10 i 15 ES Корчула 

 
BIOTIP kup 6 x 15 ES Задар 

 
BIOTIP kup 35 ES Biograd 

 
BIOTIP kup 4-6 ES, Pašman 

 
BIOTIP poly 30 ES, Sukošan 

 
BIOTIP poly 30 ES, Sukošan 

 
BIOTIP pp 80 ES Vransko jezero 
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01 - BIOTIP pp

02 - PROSTOR ZA KOMPRESORE
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SLOJ MRŠAVOG BETONA 10-20 cm
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BIOTIP pp 30 ES Karlovac BIOTIP pp 80 ES Pogradec BIOTIP pp 30 ES Rakovec BIOTIP pp 50 ES Podgorica 

BIOTIP
®

 kup     4-30 ES 

BIOTIP
®

 pp    30-150 ES 

BIOTIP
®

 poly 30-200 ES 

 

Номинален капацитет: 3-250 ЕЖ (еквивалент жители)  
Без бетонски работи 
Без употреба на примарен таложник и евакуација на примарна тиња 

 

Намена: за хотели, апартмани, ресторани, училишта, болници, села, 
општини, градови, индустрии, итн II или III степен на прочистување 
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BIOTIP ® е стандарден уред за биолошки третман на отпадни води од помалите населби, хотели, одморалишта, касарни, кампови, 
училишта, прехранбената индустрија, итн. Степенот на третманот е повеќе од 95% разложување на органската материја, и на барање 
може да се изведе и процесот со дополнително отстранување на азот и фосфор. Работата на уредот е целосно автоматизирана, со 
минимална за работа и одржување. Уредот е конструиран како вкопан кружен базен покриен со нагазна решетка, поставена на насоката 
на канализацијата кога нема потреба од изведување на пумпна станица. На уредот нема подвижни делови (компресорите и електро 
ормарот се поставени во посебна просторија) поради што трајноста е неограничена, а сите материјали се отпорни на агресивни влијанија. 
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01 - ULAZNI ŠAHT
02 - BIOAERACIJSKI BAZEN
03 - POGONSKI OBJEKT
04 - KONTROLNO OKNO
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Приближни димензии, (точната димензии зависат од намената на уредот, ситуацијата на теренот и останатото). 

ES 50 80 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 2000 

аерација слив 

D 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 7,00 7,00 7,50 8,00 8,50 8,50 8,50 10,00 11,50 

Huk 3,00 3,50 3,50 4,00 4,50 5,00 5,00 5,50 6,00 6,00 6,50 7,00 8,00 9,00 9,00 

компресорска станица 

LxB 1,8x2 2x2 2x2,5 2x2,5 2,5x2,5 2,5x2,5 2,5x2,5 2,5x3 3x3 3x3 3x3,5 3x4 3x4,5 4x4,5 5x4,5 

Hš 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

kW 2x1,1 2x1,1 2x1,85 2x1,85 2x2,2 2x2,2 2x3,0 2x4,0 2x4,0 2x4,0 2x4,0 3x4,0 3x4,0 3x5,5 4x5,5 

PRORAČUN UREĐAJA VRŠIMO ISKLJUČIVO PO NJEMAČKIM PROPISIMA  ATV , A U SKLADU SA NORMAMA HRN EN 12255-6 I EUROPSKOJ NORMI EN 1255-6:2002 
 

 

BIOTIP ® е типски уред за биолошко прочистување на отпадните води кој се користи за биолошко прочистување на санитарно-фекалните 
отпадни води за помали населби и индивидуални објекти до 3000 еквивалент жители. Уредот BIOTIP ® го сочинуваат кружен аерациски 
базен во кој се наоѓа секундарен таложник со преливен крст, воздушна "мамут" пумпа, аератори и разводен цевковод за воздух. Базенот е 
покриен со нагазна решетка, која се потпира на носиви профили. За функционирање на целиот уред се користи компримиран воздух кој 
се добива со помош на компресори со низок притисок кои се сместени во посебна просторија каде се наоѓа и електро командниот ормар. 
Свежата отпадна вода влегува во аерацискиот базен со гравитација или со помош на пумпи од препумпната станица. Во отпадните води 
интензивно се вдувува компримиран воздух преку мембранските аератори кои произведуваат фини меурчиња. Свежата отпадна вода се 
меша со фините меурчиња од воздух, а кислород од воздухот се раствора во вода. Од секундарниот таложник со мамут пумпа повремено 
се префрла во аерацискиот базен и активна тиња која се состои флокули на микроорганизми (бактерии, алги, протозои). На 
микроорганизмите за својот живот потребни им се храна и кислород. Храна земаат од отпадната вода (органски материи) и на тој начин ја 
прочистуваат, а кислород добиваат од воздухот кој се вдувува во водата. Мешавината на отпадни води, воздушни меури и 
микроорганизми преминуваат во секундарниот таложник каде активната кал се одвојува од избистрената вода која оди во преливникот. 
Активната кал повторно се враќа во биоаерацискиот базен, и на тој начин процесот  постојано се обновува. Избистрената и биолошки 
прочистената вода се пушта во реципиентот. По некое време дел од микроорганизмите умираат и се создава биомаса чија концентрација 
во ефлуентот се зголемува. Меѓутоа, процесот е така димензиониран па биомасата дополнително оксидира и минерализира (проширена 
аерација) и процесот што води до фаза на ендогена респирација. Ова го намалува обемот на вишокот на тиња и потребата на исфрлање 
на вишокот тиња се продолжува на подолго време. Во пракса, исфрлањето на вишокот тиња се одвива еднаш во 6 месеци до 2 години. 
Излезната водата има помалку од 25 мг (БПК5) / л што доведува до степен на прочистување поголем од 95% разложување на органските 
материи. Ова се постигнува со димензионирање на аерацискиот базен на оптеретување на волумен помалку од 0,2 кг (БПК5) / м3, г, со 
задржување на водата во секундарниот таложник повеќе од 4 часа и внесување на кислород од најмалку 3,0 кг O2/kg (БПК5). Излезната 
вода ги исполнува условите за испуштање во природните реципиенти Категорија II 
 

 
BIOTIP 250 ES, Грабовац хотелот Plitvice езера, 2000 

 
BIOTIP 333 ES, Брезовица ОУ, 1996 

 
BIOTIP 400ES, Нови Ти - Истра, 2006 

 
BIOTIP 2500+2500 ES, населба М Митровиќ, 2007 

 

BIOTIP
® 

II или III степен на прочистување 

Номинален капацитет: 50-3500 ЕЖ (еквивалент жители) за поголеми капацитети 
можна инсталација на 3 биотип  уреди со најголемиот капацитет од 10.500 е.ж. 
Без употреба на примарен таложник и евакуација на примарна тиња 
 
Намена: за хотели, апартмани, ресторани, училишта, болници, села, 
општини, градови, индустријата, итн 
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BIOTIP 200 ES, Sabljaci ресторан, во функција од 1978.g 

 
компресорска шахта 

 
монтажна решетка 

 
носиви I профили 

 
Монтажа на таложник 

 
секундарен таложник 

 
аерација 

 
BIOTIP 150 ES, Пензионерски дом, Корчула, 2006 години 

 
вертикално сито 

 
косо спирално сито 

 
компресори 

 
компресори во шахта 

 
влезна шахта 

 
пумпна шахта 

 

Основна технолошка  ШЕМА  

 

 
BIOTIP 1000 ES, општините Otočec, Словенија, во функција од 1986 

 

Пример РЕЗУЛТАТИ на излезна вода од некои уреди BIOTIP ®: 
 BIOTIP® 1000 

ES  OTOČEC 
BIOTIP® 800 ES  

KOBILJE 
BIOTIP® 250 ES  

GRABOVAC 
BIOTIP® 1300 ES  
KAMP BECHTEL 

BIOTIP® 150 ES  
DOM MIRKOVEC 

BIOTIP® 2.500  
MAČVA.MITR. 

BIOTIP® 150 ES  
OMCO 

BPK5 INPUT 350 mg/l 740 mg/l 1400 mg/l Nepoznat 920 mg/l 703 mg/l 290 mg/l 

BPK5 Излезен 6 mg/l 8 mg/l 4 mg/l 5 mg/l 7 mg/l 15,4 mg/l 3 mg/l 

KPK INPUT 990 mg/l 1070 mg/l 2251 mg/l Nepoznat  168 mg/l 832 mg/l 560 mg/l 

KPK Излезен 31 mg/l 30 mg/l 24 mg/l 46 mg/l 6,7 mg/l 20 mg/l 14 mg/l 

% učinak 98% 98% 99% - 99% 98% 99% 
 

   
BIOTIP 100 ES, 

Хотел снежна кралица - Сљеме, 2006 
BIOTIP 480 ES, 

Ресторан Borje, Plitvice езера - 2003 
BIOTIP 300  ES, 

Хотел maroons на автопатот А-1, 2008 
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BIOTIP kompakt се користи за биолошко прочистување на санитарно-фекалните води за оптоварување од 5 - 10.000ЕЖ 

(еквивалент жители). Уредот е целосно изграден од водоотпорен армиран бетон. За работа на целиот уред се користи 
компримиран воздух кој се добавува со помош на компресори за низок притисок. Излезната вода има помалку од 20 mg 
(БПК5) / l што доведува до степен на прочистување поголем од 95% разложување на органските материи. 

 

технолошки шема, BIOTIP kompakt 

l

B
I
O
T
I
P
®
 

B
I
O
T
I
P
®
 

 
 

   
BIOTIP kompakt 500 ES, Граничниот премин Блаце, 2013 

 

  

BIOTIP kompakt 700 ES, болница Bracak 2006 
 

   
               BIOTIP kompakt 150 ES, ресторан празникот Остров Zut, Корнати                       од 2011 година, табелите погоре уреди 

 

 

 

BIOTIP
®

 kompakt 

BIOTIP
®

 turist 

BIOTIP
®

 parking 

 

 

Номинален капацитет: 5 до 10.000 ЕЖ (еквивалент жители) 
 
Без употреба на примарен таложник и евакуација на примарна тиња 
 
Намена: за хотели, апартмани, ресторани, училишта, болници, села, 
општини, градови, индустрии, итн II или III степен на прочистување 
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BIOTIP turist се користи за биолошко прочистување на санитарно-фекалните отпадни води од туристички објекти за 

оптеретување од 5-800 ЕЖ (еквивалент жители). Уредот е наменет за прочистување на отпадните води за туристички 
објекти кои не работат повеќе од 7 месеци во годината. 

  

На влезот во биоаерацискиот базен се 
монтира воздушна кошница која го запира 
целиот неразградлив отпад. Можно е на 
влезот и вградување на косо спирално 
сито. Во базенот за дополнителна 
денитрификација доаѓа механички 
прочистена сирова отпадна вода, повратна 
активна тиња од секундарниот таложник и 
биомаса од биоаерацискиот базен. Во 
базенот владее аноксична состојба. 
Биомасата во базенот го зема потребниот 
кислород од нитрат (NO4), со што 
настануваат нови соединенија, т.е нитрати 
се претвораат во нитрити (NO3), а нитрити 
понатаму се разградуваат на елементарен 
кислород и азот. Азотот е во гасна состојба, 
и преку површината на базенот оди во 
атмосферата, со што се отстранува азотот 
од отпадната вода. Во отпадната вода 
интензивно се вдувува компримиран воздух 
низ мембранските аератори кои создаваат 
фини меурчиња. Свежата отпадна вода се 
меша со меурчиња од воздух, а кислородот 
од воздухот се раствора во вода. Од 
секундарниот таложник со мамут пумпа 
повремено во аерацискиот базен се 
префрла и "активна" тиња, која се состои 
од флокули микроорганизми (бактерии, 
алги, протозои). На микроорганизмите за 
својот живот потребни им се храна и 
кислород. Храна земаат од отпадната вода 
(органски материи) и на тој начин ја 
прочистуваат, а кислород добиваат од 
воздухот кој се вдувува во водата. 
Мешавината на отпадни води, воздушни 
меури и микроорганизми преминуваат во 
секундарниот таложник каде активната кал 
се одвојува од избистрената вода која оди 
во преливникот. Активната кал повторно се 
враќа во базенот за додатна 
денитрификација, и на тој начин процесот  
континуирано се обновува. Избистрената и 
биолошки прочистената вода гравитациски 
преку цевковод се пушта во реципиентот. 

BIOTIP turist  385 ES, Хотели Колочеп, 2004. 

  

BIOTIP turist 200 ES на кафе автомобил кампања Oaza Mira - Drage 

  
BIOTIP turist 200 ES, бунгалови Oaza mira BIOTIP turist 400 ES, камп Oaza mira 

 

BIOTIP parking се користи за биолошко прочистување на санитарно-фекалните отпадни води на индивидуални објекти со 

оптоварување од 5-800 ЕЖ (еквивалент жители). Уредот е прилагоден за монтажа на паркингот или слично, т.е за тешко достапни места. 

 
BIOTIP parking 100 ES, 
станбена зграда Ровињ 

 
BIOTIP parking 40 ES, 

Станбена зграда. 2 Trogir 

 
BIOTIP parking 30 ES, 

Станбена зграда. 4 Trogir 

 
BIOTIP parking 40 ES, 

Станбена зграда. 3 Trogir 

 
BIOTIP parking 50 ES, 

Ресторан пристаниште, Лонг Ајленд 

 
BIOTIP parking 35 ES, 

Апартмани Tisno-Murter 
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Уредот за биолошко прочистување на отпадни води за оптоварување до 1000 еквивалент жители изведен во стандарден 
контејнер со должина 2 до 12 м. За поголеми капацитети можно е вградување на два или повеќе контејнери. Во 
BIOKONTEJNERU се постигнува висок степен на прочистување со минимални трошоци. Работата на уредот е автоматски, 
без потреба за постојан надзор. BIOKONTEJNER се донесува комплетно опремен на локацијата за монтажа, поставен на 
едноставни темели и се поврзани со канализација и електрична енергија. Погоден е за градилишта и привремени објекти. 
Можна е вкопана или полувкопана изведба. 

  

 

фаза на монтажа BIOKONTEJNER 12 m 

  

аерација BIOKONTEJNER 12 m од горе 
 

 
 
 
 
 
 
 
Уред или комбинација на предтретман со биолошко прочистување на отпадни води BIOTIP IND се користи за третман на индустриските 
отпадни води. Предтретман се користи кога се бара прочистената вода да се испушта во јавниот канализациски систем, а биолошко 
прочистување со предтретман се користи кога прочистена вода треба да се испушта во реципиентот II категорија. 

   
Механички предтретман и неутрализација на отпадните води од фабрика за овошни концентрати Varvarin Флотација Фабрика риба IRIDA 

          

предтретман и биолошки третман на отпадни води од винарската визба скала, Belje АД 
предтретман и биолошки третман на отпадните 

води од фабрика за сенф, кечап и мајонез, 
Polimark - Белград 

BIOKONTEJNER
® 

II или III степен на прочистување 

Номинален капацитет: 5-1,000 ЕЖ (еквивалент жители) 
 
Без употреба на примарен таложник и евакуација на примарна 
тиња 
Намена: згради и населби кои треба да мигрираат, на 
пример, работнички населби 

 

BIOTIP
®

ind 

Номинален капацитет: мали и големи количини на индустриски отпадни води 
 
Намена: предтретман и биолошки третман на индустриски и комунални 
отпадни води 
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BIOLAGUNA® е најсовремен начин за прочистување на комунални и индустриски отпадни води, особено вода со променливи дотоци и 
концентрации. Ја имаат предноста во сите параметри со кои се оценува ефикасноста на прочистувањето на отпадни води вода: ниска 
цена на изградбата, највисок степен на прочистување и најниски оперативните трошоци. Се користи за отпадни води во кои 
преовладуваат органските оптоварувања (на пример, за градови со силна прехранбената индустрија - млекарници, пиварници, кланици) и 
тоа за капацитет од 2.000-50.000 ЕЖ. Процесот на прочистување во лагуните е ниско оптеретен биолошки процес со враќање или без 
враќање на активната тиња. Аерацијата е изведена со '' аерациски синџири'' кои обезбедуваат добро промешување на сите делови на 
аерациската лагуна. Во таложните лагуни се таложи минерализираната тиња која се исфрла само еднаш на секои 5 -10 години. 
BIOLAGUNE ® одлично се прилагодуваат на специфичните барања за отстранување на азотни и фосфорни соединенија. 

 

   

BIOLAGUNA 12.500 ES, Tolmin-SLO BIOLAGUNA 12.500 ES, Tolmin-SLO BIOLAGUNA 22.000 ES, Dimitrovgrad 
Споредба на цени за пречистување на отпадните води во 
BIOLAGUNA и конвенционални единици на м3 прочистена 
вода 
Ihttp://www.komunala-tolmin.si/ceniki.php 

Področje cena 

Občina Bovec (SBR 6.450 ES) 0,7511 €/m
3
 

Občina Kobarid (SBR 4.065 ES) 0,6927 €/m
3
 

Občina Tolmin (Biolaguna 12.500 ES) 0,2233 €/m
3
 

 

 
BIOLAGUNA 22.000 ES, Dimitrovgrad-SRB 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

BIOTIP max е современи конвенционален уред за биолошко прочистување на отпадните води. Процесот на прочистување 
е со враќање или без враќање на активна тиња. Аерацијата е изведена со '' аерациски гранки'' кои обезбедуваат добро 
промешување на сите делови на биоаерацискиот базенот. Основни објекти на уредот BIOTIP max се: простор за 
сместување на уредите за механички третман на отпадната вода, базени за додатна денитрификација, биоаерациски 
базени, секундарен таложник, складиште – згуснувач на тиња, простор за сместување на машини за дехидрација на тиња, 
канал поставување на мерната опрема. 

 
 

 
 

 
BIOTIP MAX 5.250 ES,  

 
BIOTIP MAX 

 

BIOLAGUNA
® 

II или III степен на прочистување

 

 

 
Номинален капацитет: 2000-50.000 ЕЖ (еквивалент жители) 
 
Без употреба на примарен таложник и евакуација на примарна тиња 

 
Намена: за општини, населби, градови, индустрија 

 

BIOTIP
®

max 
II или III степен на очистување

 

 

 
Номинален капацитет: 2000-50.000 ЕЖ (еквивалент 
жители) 
Без употреба на примарен таложник и евакуација на примарна 
тиња 
Намена: за општини, градови, градови, индустријата  

 

http://www.komunala-tolmin.si/ceniki.php
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НАГРАДИ 

 
   

Zlatna Arca 2005, Zagreb Pehar Republika Poljska 
Zlatna medalja, Eureka, Brussels 

2005 
Brončana medalja, Inea, 

Numberg, 2005 

    
Diploma Pula boat fair,  Pula, 

2010 
Zlatna medalja, IWIS 2010 

Republika Poljska 
Srebrna medalja, INVENTIKA,  

Rumunjska, 2010 
Brončana medalja, IFIA Rusia, 

2010 

 

Технологија и производството: 
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