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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ECOTECH 

 

(Με το σύμβολο √ σημειώνεται ο εξοπλισμός που σχεδιάζει και κατασκευάζει η 

εταιρία ECOTECH στις εγκαταστάσεις της.) 

 

 

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
 

1. ΕΣΧΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ  
 

 Απλές εσχάρες 

 Αυτοκαθαριζόμενες εσχάρες 

 Αυτοκαθαριζόμενα περιστροφικά κόσκινα  

 Κόσκινα ατέρμονης ταινίας  

 Κοπροδιαχωριστές  

 

2. ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ - ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΕΣ 
 

 Θυροφράγματα από ανοξείδωτο χάλυβα 

 Συρτοθυρίδες  

 Υπερχειλιστές ηλεκτροκίνητοι - απλοί 

 

3. ΕΞΑΜΜΩΣΗ – ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗ  
 

 Παλινδρομικές γέφυρες 

 Πλυντρίδες άμμου 

 Κοχλίες μεταφοράς  

 

4. ΑΝΑΔΕΥΣΗ – ΑΝΑΜΙΞΗ  
 

 Αναδευτήρες ταχύστροφοι 

 Αναδευτήρες αργόστροφοι 

 Στατικοί αναμίκτες 

 Αναδευτήρες κροκίδωσης 

 Αναδευτήρες απονιτροποίησης  
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5. ΑΕΡΙΣΜΟΣ  
 

 Συγκροτήματα φυσητήρων περιστρεφόμενων λοβών  

 Φυσητήρες πλευρικού καναλιού 

 Διαχυτές 

 Επιφανειακοί αεριστήρες αργόστροφοι σταθεροί 

 Επιφανειακοί αεριστήρες αργόστροφοι πλωτοί 

 Επιφανειακοί αεριστήρες ταχύστροφοι  

 

6. ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΛΑΣΠΗΣ (ΓΕΦΥΡΕΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ)  
 

 Αποξέστες κυκλικών δεξαμενών τύπου μισής γέφυρας (ακτινικής) 

 Αποξέστες κυκλικών δεξαμενών τύπου ολόκληρης γέφυρας (διαμετρικής) 

 Αποξέστες ορθογωνικών δεξαμενών τύπου παλινδρομικής γέφυρας  

 Αποξέστες ορθογωνικών δεξαμενών τύπου αλυσίδας  

 

7. ΠΑΧΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ ΛΑΣΠΗΣ  
 

 Αναμοχλευτήρες δεξαμενής πάχυνσης  

 Κοχλίες μεταφοράς 

 Συστήματα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη 

 Μηχανικοί παχυντές 

 Ταινιοφιλτρόπρεσσες  

 Φιλτρόπρεσσες 

 Κοχλίες αφυδάτωσης λάσπης 

 

8. ΑΠΟΣΜΗΣΗ 
 

 Αποσμητές ενεργού άνθρακα  

 Πλυντρίδες αερίων  

 

9. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ  
 

 Φίλτρα άμμου – ενεργού άνθρακα 

 Δοσομετρικές αντλίες υποχλωριώδους νατρίου 

 Συσκευές UV 
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10. ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ 

 

 Λιποσυλλέκτες 

 Μονάδες απλής επίπλευσης 

 Μονάδες επίπλευσης με διαλυμένο αέρα (DAF) 

 Μονάδες επίπλευσης με διασκορπιζόμενο αέρα (IAF) 

 

11. ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
 

 Μικροοργανισμοί κατάλληλοι για την επεξεργασία όλων των τύπων υγρών 

αποβλήτων 

 

12. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 

 Προκατασκευασμένες Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού 

 Πλήρης σειρά συστημάτων απομάκρυνσης πετρελαιοειδών 

 Συστήματα εξουδετέρωσης 

 Δίαυλοι μέτρησης παροχής 

 Διαχυτές ανοιχτού τύπου 

 Αυτόματοι δειγματολήπτες 

 Συμπιεστές εσχαρισμάτων και απορριμμάτων 
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Β. ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΡΟΥ  

 

1. ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ  

 

 Φίλτρα άμμου πίεσης χειροκίνητης λειτουργίας  

 Φίλτρα άμμου πίεσης αυτόματης λειτουργίας  

 Φίλτρα ενεργού άνθρακα 

 Φίλτρα βαρύτητας  

 Φίλτρα ανοξείδωτα 

 

2. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ 

 

 Αποσκληρυντές με χρονικό αυτοματισμό 

 Αποσκληρυντές με ογκομετρικό αυτοματισμό  

 Απιονιστές απλοί  

 Απιονιστές διπλοί  

 Απιονιστές με χρονικό αυτοματισμό  

 Απιονιστές με ογκομετρικό αυτοματισμό  

 Συσκευές αντίστροφης όσμωσης  

 

3. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ 

 

 Δοσιμετρικά συστήματα NaOCl 

 Συσκευές UV 

 

Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

1. ΜΕΛΕΤΕΣ  

 

 Μελέτες Επεξεργασίας Βιομηχανικών Αποβλήτων  

 Μελέτες ιδιωτικών Μονάδων Βιολογικού Καθαρισμού  

 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Μελέτες Δημοσίων Έργων  

 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  
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2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  

 

 Εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης εξοπλισμού μηχανημάτων, συστημάτων, 

συσκευών και εξαρτημάτων σε Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων, 

αντλιοστάσια και δίκτυα καθαρών και ακαθάρτων 

 Εκτέλεση υδραυλικών εργασιών σε Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων και 

Αντλιοστάσια 

 Εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών σε Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων και 

Αντλιοστάσια 

 

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 

 Αντικαταστάσεις, βελτιώσεις και τροποποιήσεις μηχανημάτων και εξοπλισμού  

 Χημικές αναλύσεις 

 Επισκευή ή/και συντήρηση μηχανημάτων  

 Παρακολούθηση λειτουργίας και συντήρηση πλήρων Μονάδων 

 Σύνταξη τευχών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης Μονάδων Επεξεργασίας 

Αποβλήτων και Αντλιοστασίων  

 

 

 

Σημείωση 

 

Επειδή η συγκεκριμένη λίστα δεν ήταν δυνατόν να περιλάβει όλη την σειρά των 

προϊόντων μας σας παρακαλούμε για οποιαδήποτε ζήτησή σας στον τομέα νερού και 

αποβλήτων να έρθετε σε επαφή μαζί μας στα τηλέφωνα 210-9423034 ή 210-9424137, 

στο fax 210-9429670 και στο  E-mail: info@ecotech.gr.    

 

 

 
 


