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Të nderuar,

Kompania Bor-Plastika d.o.o. është themeluar në vitin 1997, në një 
pronësi krejtësisht private. Nga një kompani e vogël, por premtuese, 
është zhvilluar në një kompani me reputacion, e njohur dhe për nga 
profësioni ë pranuar, e cila ofron spektrin e gjerë të prodhimeve prej 
termoplastikës.

Falë përpjekjeve të investuara në avancimin e vazhdueshëm të tekno-
logjisë së prodhimit, me krenari mund të themi së konkurrenca e gamës 
sonë të prodhimit mund të matet jo vetëm në shkallën lokale por edhe 
në atë rajonale. Në fakt, kompania Bor-Plastika d.o.o. ka filiale të ha-
pura në Serbi, Bosnje dhe Hercegovinë, ku operon me sukses të shquar.

Projektimi dhe prodhimi i pajisjeve tona bazohen në udhëzimet e dhëna 
nga Bashkimi Evropian dhe normat e pranuara nga këta të fundit. Me 
çdo pajisje të dërguar konsumatori merr edhe Vërtetimin e kualitetit, 
ndërsa vetë atestimin e kryejnë institucionet përgjegjëse për atë aktivi-
tet. Në tërë biznesin e kompanisë sonë është zbatuar sistemi i integruar 
për menaxhimin e kualitetit dhe mjedisit në përputhje me standardet 
ISO 9001:2000 dhe ISO 14001:2004.

Punonjësit tanë me njohuritë, përpjekjeve dhe përkushtimin e tyre, çdo 
ditë sigurojnë nivelin e lartë të kualitetit të prodhimit dhe suksesin në 
vëtë biznesin e kompanisë. Në mënyrë që kërkesat dhe nevojat e kon-
sumatorit të prodhimeve tona të respektohen në tërësi, mundohemi që 
njohuritë ekzistuese dhe shkathtësitë ti avancojmë më tej dhe të mbaj-
më hapin me trendët aktualë botërore.

Jemi të vetëdijshëm për faktin se mbrojtja e mjedisit, ruajtja e natyrës 
dhe resurseve të saja janë një element i domosdoshëm për krijimin e 
strategjisë së biznesit të çdo kompanie të ndërgjegjshme për mjedisin 
dhe kemi vendosur që të gjitha faktorët e prodhimit ti përshtatim të 
lartpërmendurës dhe planet ti bazojmë në këto të fund it.

Do të kisha dashur ti falënderohem të gjithë bashkëpunëtorëve, si dhe 
partnerëve të shumtë, të cilit kompaninë Bor-Plastika d.o.o. e bëjnë 
kështu siç është sot dhe konfirmojnë statusin e saj - në shkallën e lartë 
të standardeve të jashtëzakonshme të kërkuara ë të ashtuquajtura 
tregu rajonal.

Drejtor: Atila Borbaš
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Pishinat e projektuara për përdorimin privat dhe publik, me skimmer ose rrjedhje dhe 
vaskë me masazh të pajisura me pajisjet shtesë.

Rezervoarët për grumbullim projektohen si sisteme  të papërshkueshme nga uji për 
grumbullimin e ujërave të ndotura sanitare-fekale nga amvisëritë. 

Përdoren për trajtimin biologjik të ujërave të ndotura në shtëpitë familjare, kompanive 
të vogla, hoteleve, vendbanimeve të vogla dhe pjesëve të qytetit. 

Pajisja SBR është njëra nga variantet e performancës të sistemit biologjik për trajtimin e 
ujërave të ndotura sanitare-fekale me aerim. 

Pajisja FBR është njëra nga variantet e performancës të sistemit biologjik për trajtimin e 
ujërave të ndotura sanitare-fekale me aerim. 

Filtrimi me membranë përbëhet prej kombinimit të procesit konvencional dhe aktiv dhe
 ndarjes shumë efikase të llumit (llumi aktiv) dhe fazës së lëngshme (ujërat e ndotura 
të trajtuara).  

Për të mundur që në çdo moment ta monitoroni performancën e pajisjes e nëse është e
 nevojshme edhe ta drejtoni kemi mundësi tu ofrojmë mbikëqyrjen nga largësia dhe 
menaxhimin e pajisjeve. 

Dezinfektimi UV  shkakton ndryshime foto-kimike brenda qelizave të baktereve, 
viruseve dhe në atë mënyrë i zhduk në tërësi. 

Gjatë trajtimit biologjik të ujërave të zeza, si efekt anësor të vetë procesit shfaqet llumi. 
Përkujdesja ndaj llumit të shfaqur paraqet një shpenzim të konsiderueshëm financiar, e
 si alternativë të njëjtit i ofrojmë kompostimin.  

Sot ujërat e ndotura janë të kontaminuara edhe me lëngjet e lehta të cilat duhet të ndahen para 
shkarkimit në recipient. Ndarja bëhet përmes separatorit (Separatorët e yndyrës, Separatorët e vajit). 
Të gjitha pajisjet janë të punuara prej polietilenit/polipropilenit kështu që janë 100% papërshkueshme 
nga uji, nuk u nevojitet asnjë mbrojtje shtesë prej korrozionit ose erozionit, janë të lehtë për tu instaluar. 

Shërbejnë për ndarjen e yndyrës dhe vajit të cilat ndodhen në ujërat e ndotura të 
kuzhinës, industrisë së mishit dhe industrisë ushqimore, etj.

Përdoren për trajtimin e ujërave të ndotura nga objektet e industrisë, pompave të
 benzinës, auto larjeve, fermave bujqësore etj. Funksionojnë me parimin e 
dallimit të gravitetit specifik të lëngjeve (vaji-uji).

Përdoren për trajtimin e ujërave të ndotura nga objektet e industrisë, pompave të
 benzinës, auto larjeve, fermave bujqësore etj.

Përdoren për trajtimin e ujërave të shiut, të teknologjisë ose ujit të procesit prej vajit, në 
rastet kur recipienti i ujit të trajtuar është zonë e furnizimit me ujë. 

Përdoren për trajtimin e ujërave nga sipërfaqja nga zonat e furnizimit me ujë, në rastet 
kur të njëjtat përmbajnë lëngjet e yndyrshme. 

Separatorët i vajit me bypass përdoren në rastet kur konsiderohet si rrezik i 
pranueshëm mos dhënia e tretmanit të plotë për trajtimit të ujërave të ndotura.

Kapaku i sigurisë, është i vendosur buzë gypit për shkarkim,brenda ndarësit për vaj, shërben si
 një siguri prej shkarkimeve të lëngjeve të lehta në recipientin natyror.Pjesa për mostrat 
shërben për marrjen e mostrave të ujit të trajtuar,para shkarkimit të saj në recipientin përkatës. 
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Kanaletat drenazhuese shërbejnë për kullimin e ujërave të shiut nga sipërfaqet e 
mëdha (psh. rrugët, autostrada, parkingjet, aeroportet, qendrat e logjistikës dhe 
sipërfaqet e tjera të ngjashme). 

Pusetat për ujëmatës, për pompa dhe revizion mundësojnë kontrollin dhe qasjen më të 
lehtë në sistemet e kanalizimit dhe ujësjellësit.

Aplikohen tek paraqitja e sasisë së madhe të reshjeve, kur kapaciteti i kanalizimit 
ekzistues nuk është i pranueshëm. Përdoren për akumulimin e ujit me absorbimin
 e ngadalshëm dhe shkarkimin e kontrolluar në recipientin përkatës.

Pajisja përbëhet prej kontejnerit polipropilene me pusetë teknologjike të mbi ndërtuar.Përbëhet prej 
hapësirës për ruajtjen e ujërave të shiut dhe gypit për dalje nga shtrati me sifon.Në puseten e mbi 
ndërtuar ndodhet e tërë teknologjia:filtri i rrjedhjes,sistemi për furnizimin e ujit për shtëpi,sistemi për 
rimbushjen e kontejnerit me ujin e pastër.   
Rezervaret  për industrinë ushqimore dhe kimike përdoren për: ruajtjen e alkoolit, fermentimin
 e verës, ruajtjen e uthullës, mjaltës etj.Rezervaret  për industrinë kimike përdoren për: 
ruajtjen e ujit industrial, ruajtjen e acidit, alkalet dhe kimikatet e tjera të rrezikshme, 
galvanizimin ( vaska për galvanizim), neutralizimin (vaska për neutralizim) etj
Pontonet janë të qëndrueshme, të rehatshme dhe objekte të sigurta, lehtë transportohen dhe 
instalohen, kanë një gamë të gjerë të kapacitetit, qëndrojnë gjatë dhe janë të pranuara 
ekologjikisht. Janë të destinuara për: lidhjen e anijes, lëvizjen e personave, transportin e 
udhëtarëve dhe mallrave përmes sipërfaqeve ujore (sipërfaqet e vogla), si trap, etj. 
Ponton-shtëpizë është objekti banesor lundrues, i pajisur në mënyrë që të mundësoj 
pavarësinë e plotë elektrike. Posedon një mulli me erë për prodhimin e energjisë 
elektrike, pajisjen për akumulimin dhe përdorimin e ujërave të shiut, pllakat fotovoltaike 
për çati, pajisjen për trajtimin e ujërave të zeza.

NDËRTIMI I DEPONIVE - LAGUNA
Lagunat dhe deponitë prodhohen prej polietileni me densitet të lartë (HDPE), shërbejnë për 
deponimin e sasive të mëdha të ujërave të shiut apo ujërave të zeza, gjërave të ngurta 
(deponia për mbeturina, kontejnerët e ujit për përdorime të ndryshme, tubimi i ujërave të 
shiut ose ujërave të zeza etj.).

Kohëve të fundit, kemi mundësinë t’ju ofrojmë projektimin dhe implementimin e sistemit 
për pastrimin e ajrit me ndihmën e bio-filtrit, absorbimin e karbonit aktiv ose mënjanimin  
e gazrave toksike dhe korrozive; kontrollin e ndotjes së ajrit, projektimin dhe prodhimin e 
sistemeve plastike të ventilimit.

Duke pasur parasysh se ujërat e zeza industriale paraqesin një kërcënim në rritje në 
mirëmbajtjen e pastërtisë të ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore, kemi vendosur që
 në ofertën tonë të përfshijmë edhe sistemet për pastrimin e këtyre të fundit.

Trajtimi  i  ujërave  të  ndotura  në  industrinë  ushqimore  përbëhet  prej: 
para-trajtimit mekanik, trajtimit fiziko-kimik, trajtimit biologjik dhe largimin
 e llumit të shfaqur.

Trajtimi mekanik shërben për largimin e gjërave të forta prej ujërave të ndotura, me 
ndihmën e grilave mekanike ose rrjeteve të duhura. 

Neutralizimi është procesi përmes të cilit vlerën ekzistuese pH të ujërave të ndotura e 
sjellë në vlerën neutrale (pH 7,0). Vlera neutrale pH është parakusht për funksionimin e 
proceseve biologjike për trajtimin e ujërave të ndotura.

Pajisja për flotacion DAF (ang. Disolved Air Flotation) shërben për trajtimin fiziko-kimik të 
ujërave të ndotura industriale. Përdoret për të hequr grimcat e suspenduara dhe 
lundruese prej ujërave të ndotura (vaji, yndyra, emulsione etj.).

Pajisja plotësisht e automatizuar për përgatitjen dhe dozimin e tretësirave kimike për 
operimin e vazhdueshëm. Pajisja është kompakte në fakt kombinon përgatitjen, dozimin, 
njomjen, shkrirjen dhe dozimin. 

Pajisja vetë shërbyese me presion të lart për larjen e veturave paraqet zgjidhje unike në 
aspektin e kostos, praktikës dhe ruajtjes të ambientit. Vetë procesi i larjes të veturave 
është shumë i thjeshtë dhe përbëhet prej dy fazave: LARJA DHE SHPËRLARJA (pa 
përdorimin e brushës, sfungjerit apo të ndonjë mjeti tjetër mekanik). 

Lista e shenjave të përdorura në katalog.

Materialet themelore në prodhimin e pajisjeve tona janë polipropileni dhe polietileni. Ato 
janë materialet qe kanë peshë të vogël, janë rezistente ndaj kimikaleve, janë të 
qëndrueshme në temperaturat e ulëta dhe janë të pranuara ekologjikisht.

Mënyra e montimit të pajisjeve tona varet prej llojit të sipërfaqes në të cilën do të montohen
 (trotuare apo sipërfaqja e gjelber).

KANALETAT DRENAZHUESE 55
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PISHINAT ME RRJEDHJE

Pishinat me rrjedhje bëhen në atë mënyrë e cila 
mundëson rrjedhjen e ujit mbi kufirin e pishinës, në 
kanalin kullues i cili e rrethon. Pas kësaj bëhet filtrimi 
dhe trajtimi kimik i ujit, dhe kthimi i saj në pishinë me 
ndihmën e shiringave të vendosura në muret dhe 
dyshemenë e pishinës. Ky lloj i pishinës kryesisht 
përdoret për përdorimin publik (pishinat publike), por 
rekomandohet edhe për ato private për shkak të kualitetit
 jashtëzakonisht të lartë dhe pastërtisë së ujit.  

PISHINAT ME SKIMMER

Lloji më i përhapur i pishinave për përdorimin privat 
janë pishinat me skimmer. Skimmer është pajisja e cila 
mundëson heqjen e ndotësve sipërfaqësore (psh. 
gjethet). Vendoset me cca 20-25cm nën sipërfaqen e

ujit, ndërsa renditja dhe dimensionet e kësaj  varen prej 
dimensionit të pishinës. Përparësitë e pishinës me 
skimmer në krahasim me pishinat me rrjedhje janë 
thjeshtësia e ndërtimit dhe dimensionet më të vogla të 
motorit.  

Kemi mundësi t’ju ofrojmë vaskat me masazh të 
formave dhe dimensioneve të ndryshme, dhe montimin
 e tyre, si dhe pajisjet përkatëse shtesë të ofruara në 
treg.  

VASKAT PËR  MASAZH
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SEKSIONI KËNDËDREJTË SEKSIONI RRETHOR

SEKSIONI KËNDËDREJTË

BP SEPTIK 5 P      5 3000 1160 2020 1750 4,6 589
BP SEPTIK 10 P     10 4000 1160 2020 1750 6,8 7
BP SEPTIK 15 P     15 3500 2160 2020 1750 10,8 860

BP SEPTIK 20 P     20 4500 2160 2020 1750 14,1 1

SEKSIONI RRETHOR

TIPI REZEVOARIT  BE L(mm) B(mm) H(mm) Hul(mm) VËLLIMI(m3) PESHA(kg)

TIPI REZEVOARIT BE D1(mm) D2(mm) H(mm) Hul(mm) VËLLIMI(m3) PESHA(kg)
BP SEPTIK 5 O/SN     5 1900 × 2040 1750 4,82 168
BP SEPTIK 10 O/SN    10 2300 × 2040 1750 7,06 203
BP SEPTIK 15 O/SN    15 2100 2100 2040 1750 11,76 332
BP SEPTIK 20 O/SN    20 2300 2300 2040 1750 14,12 364
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TRAJTUESIT BIOLOGJIK TË UJËRAVE TË 
NDOTURA SANITARE-FEKALE 

-pajisjes për pastrimin e ujërave të ndotura,
-ventilatorit me presion të ulët,
-aeratorit të zhytur,
-ormani elektrik komandues.

Instalimi standard dhe mjetet teknike të trajtuesit 
biologjik të ujërave të ndotura BP ASP përbëhet prej:

Pajisja është e dizajnuar prej elementeve të mureve  nga 
polipropileni apo pllakave prej polipropileni/polietileni. 

Trajtuesit biologjik të ujërave të ndotura të llojit BP ASP 
bëhen në kontejnerin e dizajnuar kështu që janë të lehta për 
tu instaluar dhe është e mundshme të lidhen paralelisht në 
sistemet më të mëdha për trajtimin e ujërave të ndotura.   

Ujërat e ndotura hyjnë në pjesën për depozitim, i cili 
njëkohësisht shërben si kontejner për llum. Grimcat lundruese 
dhe sedimentare ndalen këtu. Uji i pastruar mekanikisht shkon 
në pjesën për aktivizim ku trajtohet biologjikisht. 

PËRSHKRIMI I PUNËS 

Sedimenti i llumit zhvillohet në hapësirën sekondare për 
depozitim, ndërsa uji del prej sistemit si uji i pastruar. Llumi i 
kondensuar kthehet në pjesën për aktivizim. Pjesa e llumit nga 
hapësira për aktivizim kalon në rezervoarin  për depozitim si 
llumi i tepërt. 

MIRËMBAJTJA

Trajtuesi biologjik i ujërave të ndotura të llojit BP ASP nuk 
kërkon mbikëqyrjen e pandërprerë. Duke pasur parasysh se 
punon automatikisht, është e nevojshme që vetëm herë pas 
here të bëhet kontrolli në mënyrat si në vijim: 

NDARJA

BP ASP K (3-25 BE) – 

BP ASP N/pump (25-170 BE) –është me karakteristika të njëjta
 si BP ASP N. Përdoret në rastet kur hyrja e kanalizimit është 
shumë e thellë dhe është më ekonomike me u ngritë në një 
thellësi me të vogël. 

Kontrolli vizuel i pajisjes 

Është e nevojshme të kontrollohet gypi në brendi të pajisjes për
 të parandaluar bllokimin, dhe gypin e ujësjellësit dhe 
kanalizimit.Gjithashtu, duhet të përcillen ndryshimet e pamjes 
ose ngjyrës së llumit (nëse bëhet e verdhë, e zezë ose 
ngjashëm). Në rast të këtyre ndryshimeve duhet të bëhet 
marrja e mostrave për të parandaluar devijimin e biomases. 

Lartësia e llumit matet me ndihmën e matësit të llumit. Duke 
bërë një zhytje të lehtë të matësit do të ndihet ndryshimi i 
rezistencës së zhytjes, që do të thotë se kemi ardhur deri te 
kalimi uji-llumi. Zhytja e matësit në këtë rast do të thotë lartësia
 e sipërfaqes së ujit mbi llumin. Lartësia minimale e sipërfaqes 
së ujit mbi llum është pranë thellësisë së llumit 100-110 cm.  

Matja e lartësisë së llumit 

Marrja e mostrave

Marrja e mostrave mund të bëhet nga gypi për lëshimin e ujit 
prej pajisjes ose nga puseta e parë e kanalizimit pas pajisjes. 

Mënjanimi i llumit

Mënjanimi i llumit bëhet sipas nevojës, në fakt kur llumi arrin 
thellësinë prej 100-110 cm ose dy herë në vit dhe në rastin kur 
pajisja nuk do të përdoret më shumë se tre muaj. 

Me kërkesë ofrojmë trajtuesin e ujërave të ndotura 
sanitare-fekale të kapacitetit 1000 deri 5000 BE (banor 
ekuivalent). 

Parametrat  e  garantuara  ne  dalje  per  tipin  BP  ASP  N 
janë BOD5 25 mg/l i COD 125 mg/l.

BP ASP N (25-170 BE) – përdoret për trajtimin biologjik të 
ujërave të ndotura të shtëpive familjare, fabrikave të vogla, 
hoteleve, vendbanimeve të vogla dhe pjesëve të qytetit. 
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NORMA: EN  12566-3

AB SN

BP ASP 5 K O/SN 3-7 0,75 0,30 1350 2120 1320 1260 160 60 213
BP ASP 10 K O/SN 8-12 1,50 0,60 1650 2120 1320 1260 160 60 255
BP ASP 15 K O/SN 13-17 2,25 0,90 1850 2550 1850 1750 160 100 331

BP ASP 20 K O/SN 18-25 3,00 1,20 2100 2550 1850 1750 160 100 376

DN

HYRJA

HYRJA DALJA

DALJA

BP ASP 5 K O/AB      3-7 0,75     0,30 1650 2120 1320 1260 160 60 239
BP ASP 10 K O/AB      8-12     1,50     0,60 1950 2120 1320 1260 160 60 292
BP ASP 15 K O/AB      13-17     2,25     0,90 2150 2550 1850 1750 160 100 382

BP ASP 20 K O/AB      18-25     3,00      1,20 2400 2550 1850 1750 160 100 437

5(kg/ditë) D(mm) H(mm) Hul(mm) Hiz(mm) DN(mm) FUQIA(W) PESHA(kg)

5(kg/ditë) D(mm) H(mm) Hul(mm) Hiz(mm) DN(mm)TIP BIO PASTRUESI      BE     Q(m3/ditë)       BOD  

TIP BIO PASTRUESI    BE     Q(m3/ditë)  BOD  
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NORMA: EN  12255

AB SN

PAJISJET AEROBE-ANAEROBE 
BP ASP N

HYRJA
DALJA

DN

TIP BIO PASTRUESI    BE     Q(m3/dan)   BOD  5(kg/ditë) L(mm) B(mm) H(mm) Hul(mm) Hiz(mm) DN(mm) FUQIA(kW) PESHA(kg)

BP ASP 50 N 46-55 7,5 3 4160 2000 2520 2080 1980 200 0,55    1060

BP ASP 30 N 26-35 4,5 1,8 2160 2000 2520 2080 1980 160 0,3     762
BP ASP 40 N 36-45 6 2,4 3160 2000 2520 2080 1980 160 0,3      911

BP ASP 60 N 56-70 9 3,6 4160 2000 2820 2530 2430 200 0,55     1169
BP ASP 80 N 71-90 12 4,8 5160 2000 2860 2530 2430 200 1,1     1332
BP ASP 100 N 91-110 15 6 6660 2000 2860 2530 2430 200 1,5     1577

BP ASP 150 N 136-170 23 9 8660 2000 2860 2530 2430 200 1,5     1904

BP ASP 125 N 111-135 19 7,5 7660 2000 2860 2530 2430 200 1,5 1
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NORMA: EN  12255

AB SN

PAJISJET AEROBE-ANAEROBE 
BP ASP 300-600 ES

Prodhohen në kontejnerin standard të dizajnuar dhe 
lidhen paralelisht varësisht prej kapacitetit të kërkuar.

Përdoren për trajtimin biologjik të ujërave të ndotura 
sanitare-fekale të vendbanimeve të vogla dhe pjesëve të 
qytetit. 

Pajisja mund të pajiset për mbikëqyrjen e punës nga largesia. 

FUQIA(kW) 

BP ASP 400 P 350-449     60     24      2 9×6 9
BP ASP 500 P 450-549     75     30      3 9×8 117 4,5

BP ASP 600 P 550-649     90     36      3 9×8 131 4,5

Dimensionimi i pajisjes biologjike është bërë në pajtim me 
 EN 12255 dhe sipas 1 BE, është paraparë shpenzimi i ujit prej 
150 l/ditë dhe BOD5  60 g/ditë.

5(kg/ditë)

Parametrat e garantuar ne dalje janë:
BOD5 25 mg/l  &  COD 125 mg/l.

NUMRI I 
KONTEJNERËVE

BP ASP 300 P 250-349     45     18      2 9×6 8

SIPËRFAQJA E
NEVOJSHME (m)TIP BIO PASTRUESI   BE Q(m3/ditë) BOD

 

VËLLIMI I 
DOBISHËM(m3)

Uji i trajtuar plotëson kriteret për lëshimin në recipientin e 
kategorisë II. 
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3 5 10.0×10.5 165 12

9 7 12.0×12.5 201 13.8
16 14.7

5 7 13.5×12.5 230 15.9

NORMA: EN  12255

AB SN

PËRDORIMI: VENDBANIMET 
DHE PJESËT E QYTETIT 

Dimensionimi i pajisjes biologjike është bërë në pajtim me 

D5
EN 12255 dhe është paraparë sipas 1 BE, shpenzimi i ujit 150 
l/ditë dhe BO  60 g/ditë.

Parametrat e garantuar ne dalje janë :
BOD5 25 mg/l  &  COD 125 mg/l.

Punohen në kontejnerin e dizajnuar, dhe numri i tyre varet nga 
kapaciteti i kërkuar. Pajisja përbëhet prej njësisë për tretmanin 
mekanik,pustës së pompimit, rezervoarit për deintrifikim, 
rezervoarit për nitrifikim, depozituesin sekondar dhe rezervoarin
 për llum.  

Përdoren për trajtimin biologjik të ujërave të zeza 
sanitare-fekale të vendbanimeve dhe pjesëve të qytetit. 

Pajisja mund të pajiset për mbikëqyrjen e punës nga largësia.
 

PASTRUES

BP ASP 500 S        476-525 75 30 5 10.0×10.0 155 11
BP ASP 550 S        526-575 82.5 3
BP ASP 600 S        576-625 90 36 5 10.0×11.0 180 12.7
BP ASP 650 S        626-675 97.5 3
BP ASP 700 S         676-725 105 42 7 12.0×13.0 2
BP ASP 750 S         726-775 112.5 4
BP ASP 800 S         776-825 120 48 7 13.5×12.5 235 17

TIPI BIO 
      BE  Q(m3/dan) BOD5(kg/ditë)  

NUMRI I 
KONTEJNERËVE

SIPËRFAQJA E
NEVOSJHME(m)

VËLLIMI I 
DOBISHËM (m3) FUQIA (kW)

Uji i trajtuar plotëson kriteret për lëshimin në recipientin e 
kategorisë II.
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NORMA: EN  12255

EAELESONTRIP

TESO
F

F
R/NEPOE

M

M

BP ASP 500-5000 B PËRDORIMI: UJËRAT E NDOTURA 
KOMUNALE TË VENDBANIMEVE 

PARATRAJTIMI MEKANIK

DEHIDRATUESI 
SPIRAL

HYRJA

STACIONI I
 POMPIMIT

VENTILATORI

PUSETA
SHPËRNDARËSE

DALJA

DEZINFEKTIMI

DENITRIFIKIMI                          NITRIFIKIMI SEDIMENTUESI SEKONDAR

UJI I NDOTUR

UJI I PASTRUAR LLUMI AKTIV

AJRI LLUMI  I  DEHIDRUAR

DOZIMI I KEMIKALJEVE

UJI I DESTILUAR

Uji i trajtuar plotëson kriteret për lëshimin në recipientin 
e përroit të kategorisë II.

Projektimi i pajisjes për trajtimin e ujërave të ndotura 
bazohet në hulumtimet e fundit për trajtimin 
mekanik-biologjik-kimik të ujërave të ndotura. 

Dimensionimi i pajisjes biologjike është bërë në pajtim 
me EN 12255 dhe është paraparë sipas 1 BE, 
shpenzimi i ujit 150 l/ditë dhe BOD5 60 g/ditë.

Parametrat e garantuar të prodhimit janë: BOD5 25 mg/l 
dhe COD 125 mg/l.

Pajisja përbëhet prej stacionit te pompimit, njësisë për 
tretmanin mekanik, rezervoarit për deintrifikim, 
rezervoarit për nitrifikim dhe depozituesin sekondar.  
Llumi i tepërt të cilit paraprakisht i shtohet agjenti për 
flokulim, trashet me ndihmën e dehidratorit, ndërsa uji i 
kulluar kthehet në procesin e trajtimit të ujërave të 
ndotura.  Uji i pastruar në daljen prej depozituesit 
sekondar kalon nëpërmjet sistemit për dezinfektim dhe 
lëshohet në recipient. Procesi është plotësisht i 
automatizuar. 

Përdoren për trajtimin e ujërave të zeza komunale nga 
zonat e banuara (pa ujërat e ndotura  industriale). 

Pajisja mund të pajiset për mbikëqyrjen e punës nga 
largësia. 
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PAJISJET SBR

E PËRGJITHSHME

Pajisja SBR është njëra prej projekteve të sistemit biologjik për 
trajtimin e ujërave të ndotura  sanitare-fekale me aerim. Mënyra
e përdorimit është e definuar sipas EN 12566-3 dhe në 
plotësimin e pjesës së dytë DIN 4261. Pajisjet SBR përdoren 
në rastet kur ngarkesa hidraulike ndryshon (restorantet, 
objektet e destinacioneve turistike, etj.).  

Pastrimi i ujërave të ndotura bëhet në 3 cikle gjatë ditës dhe 
në 4 faza sipas ciklit. 

Ato faza janë:

PËRSHKRIMI I PUNËS SË PAJISJES 

AERIMI –në ujërat e ndotura depërton ajri i pasuruar me 
oksigjen prej aeratorit, ku uji përzihet fuqishëm. 
Mikroorganizmat të cilat ndodhen në ujë bëjnë ndarjen e 
materies biologjike nga ujërat e ndotura. 

DEPOZITIMI – në fazën e depozitimit ndalon pasurimi me 
oksigjen. Llumi i krijuar tubohet në fund të pajisjes. Në zonën e 
lartë formohet shtresa e ujit të pastër. 

HYRJA E UJRAVE TË NDOTURA – ujërat e ndotura nga pjesa 
për paratrajtim vjen në reaktorin SBR

SHKARKIMI I UJIT TË PASTRUAR, DALJA – shtresa e ujit 
të pastruar, me ndihmën e pompës shkarkohet në recipient. 
 

Pas kësaj fillon cikli i ri.

Ciklet, në të cilat mbahen fazat e veçanta, zgjasin 8 orë, 
dmth. 3 cikle në një ditë. Llumi aktiv i krijuar pompohet në 
depozituesin primar dhe në rastin e nevojës neutralizohet së
 bashku me llumin e depozituesit primar. Për mbushje 
përdoren pompat e llumit të SBR reaktorit.  
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D2; D3; D4D1

DN

BP SBR 4 O/SN 4 1850 2020 × × × × 1800 1750 110 0,06 210
BP SBR 6 O/SN 6 2150 2020 × × × × 1800 1750 110 0,09 249
BP SBR 8 O/SN 8 2450 2020 × × × × 1800 1750 110 0,12 290
BP SBR 10 O/SN 10 2700 2020 × × × × 1800 1750 110 0,15 327
BP SBR 12 O/SN 12 2800 2020 × × × × 1800 1750 110 0,20 343
BP SBR 16 O/SN 16 2800 2020 1900 2020 × × 1800 1750 110 0,20 557
BP SBR 20 O/SN 20 2800 2270 2000 2270 × × 2050 2000 110 0,30 581
BP SBR 25 O/SN 25 2400 2270 2400 2270 2200 2270 2050 2000 110 0,30 826
BP SBR 30 O/SN 30 2500 2270 2500 2270 2400 2270 2050 2000 160 0,50 910

NORMA: EN 12566-3

PAJISJET SBR
BP SBR

PËRDORIMI: SHTËPITË FAMILJARE, 
FABRIKAT E VOGLA, HOTELET 

HYRJA DALJA

DN

BIO PASTRUESI  BE D1(mm) H1(mm) D2(mm) H2(mm) D3(m)        H3(mm) Hul(mm) Hiz(mm) DN(mm)FUQIA(kW) PESHA(kg)

BP SBR 40 O/SN 40 2800 2270 2800 2270 2700 2270 2050 2000 160 0,60 1049

Sipas kërkesave ne ofrojmë pajisje të kapaciteteve me të mëdha dhe dimensioneve te ndryshme,në pajtim me nevojat e klientit
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NORMA: EN 12566-3
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1 23

D2; D3; D4D1

DN

BP SBR 4 O/AB 4 1850 2150 × × × × 1800 1750 110 0,06 270
BP SBR 6 O/AB 6 2150 2150 × × × × 1800 1750 110 0,09 285
BP SBR 8 O/AB 8 2450 2150 × × × × 1800 1750 110 0,12 330
BP SBR 10 O/AB 10 2700 2150 × × × × 1800 1750 110 0,15 391
BP SBR 12 O/AB 12 2800 2150 × × × × 1800 1750 110 0,20 408
BP SBR 16 O/AB 16 2800 2150 1900 2150 × × 1800 1750 110 0,20 678
BP SBR 20 O/AB 20 2400 2400 2000 2400 × × 2050 2000 110 0,30 720
BP SBR 25 O/AB 25 2400 2400 2400 2400 2200 2400 2050 2000 110 0,30 1058
BP SBR 30 O/AB 30 2500 2400 2500 2400 2400 2400 2050 2000 160 0,50 1102

AB

PAJISJET SBR  
BP SBR

PËRDORIMI: SHTËPITË FAMILJARE, 
FABRIKAT E VOGLA, HOTELET 

HYRJA DALJA

DN

BIO PASTRUESI BE D1(mm) H1(mm) D2(mm) H2(mm) D3(mm) H3(mm) Hul(mm) Hiz(mm) DN(mm) FUQIA(kW) PESHA(kg)

BP SBR 40 O/AB 40 2800 2400 2800 2400 2700 2400 2050 2000 160 0,60 1293

Sipas kërkesave ne ofrojmë pajisje të kapaciteteve me të mëdha dhe dimensioneve te ndryshme,në pajtim me nevojat e klientit
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NORMA: EN 12566-3
 ATV/DWA M 210
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3 21
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iz

L

H

DN

BP SBR 4 P 4 0,60 0,24 3000 1160 1520 1320 1270 110 0,06 367
BP SBR 10 P 10 1,50 0,60 4500 1660 1520 1320 1270 110 0,15 610
BP SBR 20 P 20 3,00 1,20 4500 2160 2020 1820 1770 110 0,30 871
BP SBR 30 P 30 4,50 1,80 6000 2160 2460 2110 2060 160 0,50 1421
BP SBR 40 P 40 6,00 2,40 8000 2160 2460 2110 2060 160 0,60 1792

BP SBR 6 E P 6 0,90 0,36 2000 1660 1520 1370 1320 110 0,09 330
BP SBR 12 E P 12 1,80 0,72 3000 1660 2020 1870 1820 110 0,20 540
BP SBR 25 E P 25 3,00 1,20 4000 2160 2020 1870 1820 110 0,30 774
BP SBR 30 E P 30 3,75 1,50 4500 2160 2020 1820 1770 160 0,50 848
BP SBR 40 E P 40 6 2,4 6500 2160 2160 1810 1760 160 0,50 1194

BP SBR 51 P 51 7,65 3,06 4000 2160 2520 × × × 2300 2200 160 0,80 819
BP SBR 60 P 60 9,00 3,60 4500 2160 2520 × × × 2300 2200 160 1,10 904
BP SBR 80 P 80 12,00 4,80 5500 2160 2660 × × × 2390 2290 160 1,20 1202
BP SBR 100 P 100 15,00 6,00 7000 2160 2660 × × × 2390 2290 160 1,50 1464
BP SBR 125 P 125 18,75 7,50 8500 2160 2660 × × × 2390 2290 160 1,90 1726
BP SBR 150 P 150 22,50 9,00 6500 2160 2660 4000 2160 2660 2390 2290 160 2,30 2316
BP SBR 175 P 175 26,25 10,50 7500 2160 2660 5000 2160 2660 2390 2290 160 2,60 2665
BP SBR 200 P 200 30,00 12,00 8500 2160 2660 5500 2160 2660 2390 2290 160 3,00 2928

AB SN

PAJISJET SBR
BP SBR

PËRDORIMI: VENDBANIME TË 
VOGLA, OBJEKTET INDIVIDUALE 

HYRJA DALJA

DN

BIO PASTRUESI  BE Q(m3/ditë) BOD5(kg/ditë) L(mm) B(mm) H(mm) Hul(mm) Hiz(mm) DN(mm) FUQIA(kW) PESHA(kg)

BIO PASTRUESI  BE Q(m3/ditë)   BOD5

BIO PASTRUESI  BE Q(m3/ditë)   BOD5(kg/ditë) L(mm) B(mm) H(mm) L1(mm) B1(mm) H1(mm) Hul(mm) Hiz(mm) DN(mm) FUQIA(kW) PESHA(kg)

(kg/ditë) L(mm) B(mm) H(mm) Hul(mm) Hiz(mm) DN(mm) FUQIA(kW) PESHA(kg)

BP SBR 250 P 250 37,50 15,00 9160 2400 2660 6160 2400 2660 2390 2290 160 3,80 3319

Sipas kërkesave ne ofrojmë pajisje të kapaciteteve me të mëdha dhe dimensioneve te ndryshme,në pajtim me nevojat e klientit
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NORMA: EN 12255

BP SBR 300 276-325 45 18 4 10.5×5.0 105 4.5
BP SBR 350 326-375 52.5 21 4 11.5×6.0 123 5.3
BP SBR 400 376-425 60 24 4 12.5×6.5 139 6.0
BP SBR 450 426-475 67.5 27 4 13.5×7.5 159 6.8

AB SN

PËRDORIMI:FABRIKAT E 
VOGLA,HOTELET,VENDBANIMET 
TURISTIKE 

Prodhohen në kontejnerin e dizajnuar.

Parametrat e garantuar në dalje janë: BOD5 25 mg/l dhe 
COD 125 mg/l.

Pajisja mund të pajiset për mbikëqyrjen e punës nga largësia. 

BIO PASTRUESI   BE       Q(m3/ditë)  BOD5(kg/ditë)
SIPËRFAQJA E
NEVOSJHME(m)

VËLLIMI I 
DOBISHËM (m3) FUQIA (kW)

BP SBR 500 476-525 75 30 4 14.0×8.0 175 7.5

Dimensionimi i pajisjes biologjike është bërë në pajtim me EN 
12255 ku sipas 1 BE, është paraparë shpenzimi i ujit prej 150 
l/ditë dhe BOD5 60 g/ditë.

Uji i pastruar plotëson kriteret për lëshimin në recipientin e 
përroit të kategorisë II.

NUMRI I 
KONTEJNERËVE

Pajisja përbëhet prej njësisë për tretmanin mekanik, stacionit të 
pompimit, dy rezervoarë për pranimin e ujërave të ndotura të 
cilit kanë funksionin e depozituesit primar dhe rezervoarin për 
llumin e tepërt,ku të dy nga dy rezervoarë për aktivizim të cilit 
kanë funksionin edhe të depozituesit sekondar. 
   
Përdoren për trajtimin biologjik të ujërave të ndotura 
sanitare-fekale të fabrikave të vogla, hoteleve, në fakt në rastet 
kur sasia dhe papastërtia e ujit ndryshojnë me kohën. 

Sipas kërkesave ne ofrojmë pajisje të kapaciteteve me të mëdha dhe dimensioneve te ndryshme,në pajtim me nevojat e klientit
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NORMA: EN 12255

BP SBR 600 550-649 90 36 8 10.5×10.0 210 9.0
BP SBR 700 650-749 105 42 8 12.0×11.5 247 10.6
BP SBR 800 750-849 120 48 8 13.0×12.5 278 12.0
BP SBR 900 850-949 135 54 8 15.5×13.5 318 13.6

AB SN

PAJISJET SBR 
BP SBR 600-1000 BE

PËRDORIMI:FABRIKAT  E  VOGLA, 
HOTELET, VENDBANIMET TURISTIKE
 

Dimensionimi i pajisjes biologjike është bërë në pajtim me 
EN 12255 ku sipas 1 BE, është paraparë shpenzimi i ujit prej 
150 l/ditë dhe BOD5 60 g/ditë.

Uji i trajtuar plotëson kriteret për lëshimin në recipientin e 
kategorisë së II.

Parametrat e garantuar në dalje janë: BOD5 25 mg/l dhe COD 
125 mg/l.

Prodhohen në kontejnerin e dizajnuar.

Përdoren për trajtimin biologjik të ujërave të ndotura 
sanitare-fekale të fabrikave të vogla, hoteleve, në fakt në 
rastet kur sasia dhe papastërtia e ujit ndryshojnë me kohën. 

Pajisja përbëhet prej njësisë për tretmanin mekanik, stacionit 
të pompimit, katër rezervoarë  për pranimin e ujërave të 
ndotura të cilit kanë funksionin e depozituesit primar dhe 
rezervoarin për llumin e tepërt, ku nga katër rezervoarë për 
aktivizim të cilit kanë funksionin edhe të depozituesit 
sekondar.    

SIPËRFAQJA E
NEVOSJHME(m)

VËLLIMI I 
DOBISHËM (m3)

BP SBR 1000 950-1049 150 60 8 16.0×14.0 350 15.0

Sipas kërkesave ne ofrojmë pajisje të kapaciteteve me të mëdha dhe dimensioneve te ndryshme,në pajtim me nevojat e klientit

BIO PASTRUESI   BE       Q(m3/ditë)  BOD5(kg/ditë) KONTEJNERËVE
NUMRI I 

FUQIA (kW)

Pajisja mund të pajiset për mbikëqyrjen e punës nga largësia. 
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BP PAJISJET FBR

HYRJA
DALJA

BP FBR është pajisja për trajtim biologjik të ujërave të ndotura 
me operatorin e fundosur të biomasës dhe shfrytëzohet për 
trajtimin e ujërave të ndotura sanitaro-fekale dhe industriale.  

Përbëhet nga tri pjesë funksionale: 

-Kontejnerët për pranimin e ujërave të ndotura, 
-Reaktorit biologjik me operatorin e biomasës,
-Precipitatorin sekondar 

Pajisja për trajtimin e ujërave të ndotura përdor teknologjinë 
biofilm. Biofilm është matrica komplekse heterogjene e 
mikroorganizmave e cila është e shtrënguar për operatorin e  
biomasës.  
 
Ky lloj i filtrit biologjik është i qëndrueshëm ndaj ngarkesës të 
pabarabartë hidraulike dhe organike gjatë ditës, javës apo 
muajit andaj i nevojitet një sipërfaqe e vogël hapësinore për 
vendosje.  

PERGJITHËSISHT

PËRSHKRIMI I PUNËS SË PAJISJES

Dhoma e dytë shërben si buffer rezervoar në të cilin ndodhet 
pompa me të cilën ujërat e ndotura kalojnë në reaktorin 
biologjik. Në reaktorin biologjik janë të vendosur operatorët e 
zhytur të biomasës në të cilat krijohet kolonitë e 
mikroorganizmave.Operatorët e biomasës janë të ndërtuar prej 
polietileni dhe janë të qëndrueshëm ndaj efekteve të dëmshme 
të ujërave të ndotura dhe nuk janë biologjikisht të shpërbëra dhe
 kanë sipërfaqen specifike 100-300 m2/m3 . Forma e operatorit 
të biomasës mundëson përzierje të shkëlqyeshme të 
përmbajtjes së reaktorit. Mikroorganizmat shndërrojnë ndotësit 
organik nga ujërat e ndotura në substanca sedimente dhe ato 
minerale. Këtë proces kryesisht e kryejnë mikroorganizmat 
aerob në praninë e oksigjenit. Oksigjeni futet në ujë me 
ndihmën e kompresorit nëpërmjet aeratorëve të membranës të 
cilat ndodhen të shtrënguara në fund të kontejnerit nën 
operatorin e biomasës.

Ujërat e ndotura vijnë në rezervoarin për pranim i cili përbehet 
prej dy ose tri dhomave. 
Dhoma e parë dhe e dytë shërbejnë si precipitues primar dhe si
rezervoar për pranimin e llumit të tepërt i cili krijohet gjatë 
procesit të pastrimit, në rast se nuk përdoret një rezervoar i 
veçantë për llum.    

Pas tretmanit ujërat e ndotura rrjedhin me gravitet në 

5 

precipituesin sekondar. Në të vjen deri te ndarja e shtresës së 
tepërt të llumit aktiv dhe shtresës së ujit të pastruar. Nga ky 
kontejner uji i pastruar shkarkohet tek marrësit, ndërsa llumi i 
precipituar me anë të pompës kalon ne kontejner për llum apo 
në depozituesin primar.  
  
Parametrat e garantuara të prodhimit janë: BOD  25 mg/l, COD
 125 mg/l.
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NORMA: ATV/DWA

AB SN

H
u

lH

L1 L2

H
iz

DN

BP FBR 75 P 75 11,25 4,5 4500 2160 2860 × × × 2530 2380 110 1,50 1383
BP FBR 100 P 100 15,00 6 6000 2160 2860 × × × 2530 2380 110 2,00 1758
BP FBR 125 P 125 18,75 7,5 7000 2160 2860 × × × 2530 2380 160 2,50 2041
BP FBR 150 P 150 22,50 9 8500 2160 2860 × × × 2530 2380 160 3,00 2415
BP FBR 175 P 175 26,25 10,5 6000 2160 2860 4500 2160 2860 2530 2380 160 3,50 3137
BP FBR 200 P 200 30,00 12 6500 2160 2860 5000 2160 2860 2530 2380 160 4,00 3379
BP FBR 250 P 250 37,50 15 8500 2160 2860 5500 2160 2860 2530 2380 160 5,00 4081
BP FBR 300 P 300 45,00 18 9500 2160 2860 6500 2160 2860 2530 2380 160 6,00 4647

PAJISJET FBR PËRDORIMI:VENDBANIMET E 
VOGLA,OBJEKTET E VEQUARA

BP FBR 51 P 51 7,65 3,06 3500 2160 2860 × × × 2530 2380 110 1,02 1116

BIO PASTRUESI    BE  Q(m3/ditë)  BOD5               L1(mm) B1(mm) H1(mm) L2(mm) B2(mm) H2(mm) Hul(mm) Hiz(mm) DN(mm) FUQIA(kW) PESHA(kg)

HYRJA
DALJA

DN

Sipas kërkesave ne ofrojmë pajisje të kapaciteteve me të mëdha dhe dimensioneve te ndryshme,në pajtim me nevojat e klientit
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NORMA: ATV/DWA

1 3 12×6 91 7,0
BP FBR 400 P 400 60 24 3 12×6 100 8,0
BP FBR 450 P 450 67,5 27 3 13×7 108 9,0
BP FBR 500 P 500 75 30 3 13×7 117 10,0
BP FBR 600 P 600 90 36 3 14×9 137 12,0
BP FBR 700 P 700 105 42 4 12×10 162 14,0
BP FBR 800 P 800 120 48 5 16×8 190 16,0
BP FBR 900 P 900 135 54 5 17×9 216 18,0
BP FBR 1000 P 1000 150 60 5 18×10 234 20,0

AB SN

PAJISJET FBR
PËRDORIMI:FABRIKA TË VOGLA,              
HOTELE,VENDBANIME TURISTIKE

VËLLIMI I 
KONTEJNERËVE
NUMRI I 

FUQIA (kW)
SIPËRFAQJA E
NEVOJSHME(m)BIO PASTRUESI   BE       Q(m3/ditë)  BOD5(kg/ditë) DOBISHËM (m3)

BP FBR 350 P 350 52,5 2

Sipas kërkesave ne ofrojmë pajisje të kapaciteteve me të mëdha dhe dimensioneve te ndryshme,në pajtim me nevojat e klientit
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PËRGJITHËSISHT

Sipas kapacitetit pajisjet i ndajmë në: 

BP ASP K ULTRA – për trajtimin e ujërave të ndotura të  
shtëpive familjare,fabrikave të vogla dhe hoteleve deri 25 BE 
(banor ekuivalent).

BP ASP N ULTRA – për trajtimin e ujërave të ndotura të  
shtëpive familjare, fabrikave të vogla, vendbanimeve të vogla 
dhe pjesëve të qytetit deri 1000 BE (banor ekuivalent).

Dimensionimi i pastruesve biologjik të ujërave të ndotura BP 
ASP ULTRA është bërë në pajtim me EN 12566-3 dhe 
EN 12255 ku sipas 1 BE, është paraparë shpenzimi i ujit prej 
150 l/ditë dhe BOD5 60 g/ditë.

Parametrat e garantuar në dalje janë: BOD5 deri 5 mg/l dhe 
COD deri 25 mg/l.

PËRSHKRIMI I PUNËS SË PAJISJES

FILTRIMI I MEMBRANOR përbëhet prej kombinimit të procesit 
konvencional aktiv dhe ndarjes shumë efikase të llumit (llumi 
aktiv) dhe fazës së lëngshme (ujërat e ndotura të trajtuara).Uji i
 trajtuar mekanikisht kalon procesin e aerimit,trajtimin biologjik 
dhe duke kaluar nëpërmjet membranës,pastrohet prej të gjitha 
gjërave të  forta të cilat janë më të mëdha se poret në 
membranë (0,000035mm). Falë tipareve të membranës është 
e mundur të mënjanohen viruse,koloide,baktere,proteina etj.

Ujërat e ndotura  hyjnë në precipitatorin primar i cili 
njëkohësisht shërben si deponues për llumin e tepërt. Me 
substanca të sedimentuara dhe lundruese parandalon kalimin 
e mëtejshëm, dhe i janë nënshtruar dekompozimit anaerob. Uji 
i trajtuar mekanikisht kalon në pjesën e aktivizimit në të cilin 
ndodhet moduli për filtrimin membranor. Pjesa e aktivizimit 
përdoret për trajtimin biologjik dhe filtrim nëpërmjet 
membranës. Në fund të kësaj pjese janë te vendosur 
kompresorët të cilit shërbejnë për aerimin e rezervoarit dhe 
pastrimin e membranës ndërsa me ajër furnizon kompresorin.

Përzierja e llumit aktiv filtrohet nën presion nëpërmjet 
membranës. Në rast se moduli për filtrimin e 
membranës nuk është në funksion, përzierja derdhet 
në rezervoarin sekondar vertikal ku tubohet dhe 
depozitohet llumi dhe më pastaj uji i pastruar 
shkarkohet jashtë. Llumi i koncentruar nga fundi i 
kontejnerit sekondar kthehet në kontejnerin primar. 
Pjesa e llumit aktiv nga pjesa aktivizuese pompohet si 
tepricë në kontejnerin primar. 

FILTRIMI MEMBRANOR
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BP ASP 5 K ULTRA O/AB 3-7 0,75 0,30 1650 2120 1360 1260 160 0,15 254
BP ASP 10 K ULTRA O/AB 8-12 1,50 0,60 1950 2120 1360 1260 160 0,20 306
BP ASP 15 K ULTRA O/AB 13-17 2,25 0,90 2150 2550 1850 1750 160 0,45 409
BP ASP 20 K ULTRA O/AB 18-25 3,00 1,20 2400 2550 1850 1750 160 0,45 464

BP ASP 5 K ULTRA O/SN 3-7 0,75 0,30 1350 2120 1360 1260 160 0,15 227
BP ASP 10 K ULTRA O/SN 8-12 1,50 0,60 1650 2120 1360 1260 160 0,20 269
BP ASP 15 K ULTRA O/SN 13-17 2,25 0,90 1850 2550 1850 1750 160 0,45 358
BP ASP 20 K ULTRA O/SN 18-25 3,00 1,20 2100 2550 1850 1750 160 0,45 403

NORMA: EN 12566-3
 EN 12255

D

H

H
izH
u

l

DN

D

H

H
izH
u

l

DN

AB SN

FILTRIMI MEMBRANOR 
BP ASP K ULTRA

PËRDORIMI:SHTËPITË FAMILJARE, 
FABRIKAT E VOGLA,HOTELET 

HYRJA DALJA
DN

DN

HYRJA DALJA

D(mm) H(mm) Hul(mm) Hiz(mm) DN(mm) FUQIA(kW) PESHA(kg)BIO PASTRUESI              BE Q(m3/ditë) BOD5(kg/ditë)

D(mm) H(mm) Hul(mm) Hiz(mm) DN(mm) FUQIA(kW) PESHA(kg)BIO PASTRUESI              BE Q(m3/ditë) BOD5(kg/ditë)
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NORMA: EN 12566-3
 EN 12255

BP ASP 30 N ULTRA 26-35 4,5 1,8 2160 2000 2520 2080 1980 0,50 809
BP ASP 40 N ULTRA 36-45 6,0 2,4 3160 2000 2520 2080 1980 0,70 954
BP ASP 50 N ULTRA 46-55 7,5 3,0 4160 2000 2520 2080 1980 1,00 1199
BP ASP 60 N ULTRA 56-70 9,0 3,6 4160 2000 2820 2530 2430 1,50 1238
BP ASP 80 N ULTRA 71-90 12,0 4,8 5160 2000 2860 2530 2430 1,80 1454
BP ASP 100 N ULTRA 91-110 15,0 6,0 6660 2000 2860 2530 2430 2,50 1722
BP ASP 125 N ULTRA 111-135 19,0 7,5 7660 2000 2860 2530 2430 2,50 1889
BP ASP 150 N ULTRA 136-170 23,0 9,0 8660 2000 2860 2530 2430 2,50 2057

H
u

l

H

H
iz

L

DN

AB SN

FILTRIMI MEMBRANOR 
BP ASP N ULTRA

PËRDORIMI:OBJEKTET E 
VEQUARA,VENDBANIMETE VOGLA

HYRJA
DALJA

DN

BIO PASTRUESI              BE Q(m3/ditë) BOD5(kg/ditë) L(mm) B(mm)  H(mm) Hul(mm) Hiz(mm) FUQIA(kW) PESHA(kg)
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MONITORIMI DHE KONTROLLI NGA LARGËSIA

matja e rrjedhjes
matja e pH

matja e pH

matja e oksigjenit të tretur

matja e turbullirës

matja e nivelit të llumit pompa recirkuluese aeratori

matja e reaksionit redoks

Në ditët e sotme,kur jemi bërë të vetëdijshëm se sa e 
rëndësishme është ta ruajmë mjedisin nga ndotja e 
mëtejshme, përpiqemi për të përmirësuar punën dhe 
avancimin e teknologjisë së pajisjeve tona biologjike për 
trajtimin e ujërave të ndotura sanitare-fekale. 
  
Për të mundur që në çdo moment ta monitorojmë punën 
e pajisjes e sipas nevojës edhe të menaxhojmë me të, 
në bashkëpunim me kompanitë vendore dhe evropiane, 
kemi mundësi  t’ju ofrojmë monitorimin nga largësia dhe 
menaxhimin me pajisjet e lartpërmendura. 

Sistemi i thjesht do të kishte funksionin e matjes të disa 
parametrave hyrëse dhe dalëse siç janë: pH, rrjedhja, 
sasia e oksigjenit të tretur, matja e turbullirës, matja e 
nivelit të llumit, matja e reaksionit redoks, kontrolli i 
punës të pompës ri-qarkulluese dhe kompresorit.  

Ky sistem mund të monitorohet përmes SMS-it ose 
PC-së. Tek sistemet kompakte dhe të sofistikuara 
ekziston mundësia e menaxhimit me tërë procesin e 
teknologjisë. 
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DEZINFEKTIMI UV DHE TRAJTIMI KIMIK 

Sot, kur uji është bërë shumë i çmuar, ndërgjegjësimi mjedisor
 ka nxitur idenë që uji i pastruar me trajtimin pasues të 
mundësohet për përdorimin e mëtejshëm. Shkalla e tretë e 
pastrimit është dezinfektimi i ujërave të ndotura dhe bëhet 
me:rrugën kimike (klorinimi) dhe ekspozimi ndaj rrezeve 
ultravjollce (UV).   

KLORINIMI

Shumë sisteme për trajtimin e ujërave të zeza përdorin 
klorinimin si metodë për dezinfektim. Klorinimi është procesi i 
shtimit të komponentëve të klorit në ujë, qëllimi i të cilit është 
largimi i të gjitha mikroorganizmave. Klori ndikon në sistemin 
enzimë të mikroorganizmave dhe në atë mënyrë 
pamundëson ndarjen dhe rritjen e tyre.   

Për dezinfektimin e ujit përdoren komponentët e ndryshme të
 klorit, për ujësjellësit përdoret dioksidi i klorit, ndërsa për 
ujërat e ndotura klor në gjendje te gaztë, hipoklorit natriumi 
dhe hipoklorit kalciumi.   

DEZINFEKTIMI UV I UJIT

Dezinfektimi UV është mënyra efikase për luftimin e të gjitha 
baktereve, viruseve  përfshirë këtu edhe ato patogjene të cilat
 janë rezistuese ndaj klorit, duke shkaktuar ndryshimet 
foto-kimike në brendi të qelizave të organizmave. 

Rrezatimi UV shpërndahet prej 100 deri 400 nm 
largësi(ndërmjet rrezeve-x dhe pjesës së dukshme të spektrit)
 optimale rrezatimi UV është ndërmjet 245-286 nm. 
Dezinfektimi UV përdor: llambat me presion të ulët të cilat 
emitojnë maksimum në gjatësi të valëve prej 253.7 nm, 
llambat me presion të mesëm të cilat emitojnë energjinë prej 
180 deri 1370 nm dhe llambat të intensitetit të lartë (me 
mënyrë pulsive).  
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PRINCIP RADA

KOMPOSTIMI

Gjatë trajtimit biologjik të ujërave të ndotura krijohet llumi dhe uji
 i pastruar. Uji lëshohet në recipientin natyral (prrocka etj.). Në 
intervale të caktuara kohore është e nevojshme të largohet llumi
 dhe me ndihmën e veturave speciale të dërgohet në deponi, e 
cila i rrit shpenzimet financiare për mirëmbajtjen e pajisjes. Për 
zvogëlimin e këtyre shpenzimeve ofrojmë kompostimin e kësaj 
të fundit. 

Nga depozituesi biologjik i pajisjes llumi me ndihmën e 
pompës kalon në pajisje për kompostim. Ky proces 
bëhet një herë në ditë. Sita e pajisjes bënë ndarjen e 
llumit dhe ujit. Llumin e krijuar në këtë mënyrë e mbajnë 
copëzat e drurit të vendosura nën sitë ndërsa pjesa 
tjetër e ujit pasi të kullohet kthehet në pajisjen biologjike.
 Kompostues i freskët nga pajisja për kompostim nxirret 
1-2 herë në vit dhe trajtohet më tej në 
termo-kompostuesin ku në mënyrë natyrale arrin 
temperaturën prej cca 70°C dhe njëkohësisht 
higjienizohet në mënyrë termike. Gjatë procedurës së 
përshkruar më parë, kompostuesi i freskët përzihet me 
copëzat e drurit dhe ruhet në qeset e plehrave të 
punuara nga tekstili special. Pas 3-5 vite ashtu i krijuar 
kompostuesi mund të përdoret si kompostues i ligjshëm.
 Në këtë mënyrë familja pesë anëtare në afat prej 5 
vitesh mund të prodhoj 500 l të kompostuesit. 
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SEPARATORËT E LËNGJEVE TË LEHTA 

Sot ujërat e ndotura janë të kontaminuara edhe me lëngjet e 
lehta të cilat duhet të ndahen para shkarkimit në recipient. 
Ndarja bëhet përmes separatorit.

Separatorët e lëngjeve të lehta i ndajmë në:

-Separatorët e yndyrës,
-Separatorët e vajit.

Të gjitha pajisjet janë të punuara prej polietilenit/polipropilenit 
kështu që janë 100% papërshkueshme nga uji, nuk u nevojitet 
asnjë mbrojtje shtesë prej korrozionit ose erozionit, janë të 
lehtë për tu instaluar dhe për mirëmbajtje.
 
SEPARATORËT E YNDYRËS
 
Janë të projektuar në pajtim me EN 1825-1 & DIN 4040, 
ndërsa  shërbejnë për ndarjen e yndyrës dhe vajit të cilat 
ndodhen në ujërat e ndotura të kuzhinës, industrisë së mishit 
dhe industrisë  ushqimore, etj. 
Separatorët e yndyrës ndajnë yndyrën si preventivë të bllokimit
 të sistemit të kanalizimit.
 

SEPARATORËT E VAJIT

Separatorët e vajit i ndajmë në:

-gravitacionale,
-me filtër koalescent 
-me filtër absorbues 

SEPARATORËT GRAVITACIONAL

Përdoren për trajtimin e ujërave të ndotura  nga objektet e 
industrisë, pompave të benzinës, auto larjeve, fermave 
bujqësore etj., gjegjësisht  në rastet kur është e pranishme 
ndotja e ujit të shiut ose ujit të procesit me lëngjet e 
yndyrshme, Recipienti për shkarkimin e ujrave është 
kolektori-kanalizimi. Punojnë sipas parimit të dallimit të 
peshave specifike të lëngjeve. Përqendrimi i pritur i vajit në 
daljen e separatorit është 70-100 mg/l. 

SEPARATORI I VAJIT ME FILTRIN KOALESCENT

Janë të projektuar në pajtim me EN 858-2, ndërsa përdoren 
për trajtimin e ujërave të ndotura  nga objektet e industrisë, 
pompave të benzinës, auto larjeve, fermave bujqësore etj., 
gjegjësisht në rastet kur është e pranishme ndotja e ujit të 
shiut ose ujit të procesit me lëngjet e yndyrshme, ndërsa 
recipienti-përroi është i kategorisë II. Përqendrimi i garantuar i 
vajit në dalje të separatorit është deri  5 mg/l.

Në pajtim me EN 858-2, separatorët e vajit me filtrin koalescent
 i ndajmë sipas madhësisë së hapësirës për llum në: 

BP ASP L

BP ASP M - ku volumi i depozituesit për llum është=100×Q (l/s)
                    qëllimi: rrugët, parkingjet, pompat e mbuluara të    
                    benzinës. 

 – ku volumi i depozituesit për llum është=200×Q (l/s)
    përdorimi: pompat e benzinës, larja e veturave      

                    individuale, punëtoritë automekanike. 
BP ASP X– ku volumi i depozituesit për llum është=300×Q (l/s)
     perdorimi:larja e mjeteve transportuese, larja e        
                   makinave të ndërtimit dhe të bujqësisë.  

SEPARATORËT E VAJIT ME FILTRIN ABSORBUES

Përdoren për trajtimin e ujërave të shiut, të teknologjisë 
ose ujit të procesit prej vajit, në rastet kur recipienti i ujit të
 trajtuar është zonë e furnizimit me ujë. Filtri është i 
punuar prej fibrave polipropilene të cilat kanë mundësi 
ujin ta largojnë ndërsa vajin ta absorbojnë. Në hapsirën 
ku gjendet filtri absorbues vjen uji tashmë i trajtuar në 
pjesën e separatorit në të cilin është i vendosur filtri 
koalescent. Përqendrimi i garantuar i vajit në dalje të 
separatorit është prej 0,2-0,5 mg/l.

MIRËMBAJTJA E SEPARATORËVE TË LËNGJEVE TË 
LEHTA 
Është e nevojshme të lidhet kontrata me kompaninë e 
autorizuar për tubimin dhe asgjësimin e mbeturinave të 
rrezikshme (vaji,llumi,yndyrat). Separatorët e lëngjeve të 
lehta zbrazen sipas nevojës. Vaji, llumi dhe yndyra 
asgjësohen në mënyrën e parashikuar me Ligj.
 
Filtri koalescent mund të rigjenerohet (shpëlarja me ujë), 
përderisa filtri absorbues në rastin e ngopjes ndërrohet 
dhe ruhet në mënyrën e parashikuar me Ligjin e plehrave
 të rrezikshme. 
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NORMA: EN 1825-1
 DIN 4040

BP FETEX 1 P 1 750 700 1020 850 800 110 53
BP FETEX 2 P 2 1500 1000 1020 850 800 110 65
BP FETEX 4 P 4 2000 1160 1020 850 800 110 89
BP FETEX 7 P 7 2000 1160 1520 1300 1250 160 99
BP FETEX 10 P 10 3000 1160 1520 1300 1250 160 136
BP FETEX 15 P 15 3000 2160 1520 1260 1210 200 245
BP FETEX 20 P 20 4000 2160 1520 1260 1210 200 311
BP FETEX 25 P 25 4500 2160 1520 1260 1210 200 344

AB SN

HYRJA
DALJA

DN

SEPERATORI Q(l/s) L(mm) B(mm) H(mm) Hul(mm) Hiz(mm) DN(mm) PESHA(kg)

SEPARATORËT E YNDYRËS 
BP FETEX

PËRDORIMI: KUZHINAT, 
RESTORANTET, THERTORET

Seperatorët e yndyrnave 
shërbejnë për grumbullimin e  
vajit organik dhe yndyrnave të 
cilën e përmbajnë ujrat e 
ndotura që dalin nga 
kuzhinat,industritë 
ushqimore,thertoret, etj.
Me largimin e yndyrnave 
evitojmë mbylljen e sistemit te 
kanalizimit,dhe ndotjen e 
recepientit
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NORMA: EN 1825-1
 DIN 4040
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H

D

DN
DN

BP FETEX 1 O/SN 1 1100 1020 850 800 110 71
BP FETEX 2 O/SN 2 1420 1020 850 800 110 132
BP FETEX 3 O/SN 3 1610 1020 850 800 110 154
BP FETEX 4 O/SN 4 1700 1520 1350 1300 110 179
BP FETEX 7 O/SN 7 1900 1520 1300 1250 160 204
BP FETEX 10 O/SN 10 2080 1770 1550 1500 160 258
BP FETEX 15 O/SN 15 2400 1770 1510 1460 200 297

SN

SEPERATORI Q(l/s) D(mm) H(mm) Hul(mm) Hiz(mm) DN(mm) PESHA(kg)

HYRJA DALJA

SEPARATORËT E YNDYRËS 
BP FETEX

PËRDORIMI: KUZHINAT, 
RESTORANTET, THERTORET

Seperatorët e yndyrnave 
shërbejnë për grumbullimin e 
vajit organik dhe yndyrnave të 
cilën e përmbajnë ujrat e ndotura
që dalin nga kuzhinat,industritë 
ushqimore,thertoret, etj.Me 
largimin e yndyrnave evitojmë 
mbylljen e sistemit te 
kanalizimit,dhe ndotjen e 
recepientit
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NORMA: EN 1825-1
 DIN 4040

BP FETEX 1 O/AB 1 1100 1150 850 800 110 0,5 89
BP FETEX 2 O/AB 2 1420 1150 850 800 110 0,7 159
BP FETEX 3 O/AB 3 1610 1150 850 800 110 1,1 187
BP FETEX 4 O/AB 4 1700 1650 1350 1300 110 1,2 201
BP FETEX 7 O/AB 7 1900 1650 1300 1250 160 1,5 232
BP FETEX 10 O/AB 10 2080 1900 1550 1500 160 1,8 288
BP FETEX 15 O/AB 15 2400 1900 1510 1460 200 2,4 348
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SEPARATORËT E YNDYRËS
BP FETEX

PËRDORIMI: KUZHINAT, 
RESTORANTET, THERTORET

HYRJA DALJA

SEPERATORI Q(l/s) D(mm) H(mm) Hul(mm) Hiz(mm) DN(mm) BETON(m3) PESHA(kg)Seperatorët e yndyrnave 
shërbejnë për grumbullimin 
e vajit organik dhe 
yndyrnave të cilën e 
përmbajnë ujrat e ndotura që
 dalin nga kuzhinat,industritë
 ushqimore,thertoret, etj.Me 
largimin e yndyrnave 
evitojmë mbylljen e sistemit 
te kanalizimit,dhe ndotjen e 
recepientit
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NORMA: EN 1825-1
 DIN 4040

TIP SEPARATORA Q(l/s) D(mm) H(mm) Hul(mm) Hiz(mm) SNAGA(kW) MASA(kg)
BP FETEX 2-3 O/AU 3 1190 1020 790 720 1,6 220
BP FETEX 4 O/AU 4 1430 1520 1340 1270 1,6 250
BP FETEX 7 O/AU 7 1670 1520 1340 1270 1,6 300
BP FETEX 9 O/AU 9 1910 1520 1340 1270 1,6 450
BP FETEX 11 O/AU 11 2150 1520 1340 1270 1,6 510

PËRDORIMI:KUZHINAT,
RESTAURANTET

PARIMI I PASTRIMIT TË SEPARATORIT ME     
PASTRIM AUTOMATIK / GJYSMËAUTOMATIK 
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NORMA: EN 858-1
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SN

TIP SEPARATORA Q(l/s) D(mm) H(mm) Hul(mm) Hiz(mm) DN(mm) MASA(kg)
BP OLEX MINI G/O/SN 0,5 1120 900 730 680 110 62

BP OLEX 1,5 G/O/SN 1,5 1280 1520 1350 1300 110 97

BP OLEX 3 G/O/SN 3 1520 1520 1350 1300 110 135

BP OLEX 6 G/O/SN 6 1760 1520 1300 1250 160 160

BP OLEX 10 G/O/SN 10 2000 1520 1300 1250 160 186

BP OLEX 15 G/O/SN 15 2470 1520 1260 1210 200 245

BP OLEX 20 G/O/SN 20 2720 1520 1260 1210 200 292

Sipas kërkesës ofrojmë seperatorë të vajit me kapacitet dhe prurje më të mëdha.

Në bazë parametrave hyrës  
të parashikuar,sasia e 
garantuar e vajrave pas 
pastrimit është 70-100mg/l

Përdoren për pastrimin e  
ujrave të ndotura nga 
parkingjet,pompat e 
benzinës etj.gjegjësisht në 
rastet kur janë të pranishme
 ndotjet e ujrave 
sipërfaqësore apo rrjedhje 
te vajrave në 
sipërfaqe.Recepienti i 
derdhjes paspastrimit është 
kolektori-kanalizimi.Punon 
në parimin ndryshimit te 
peshes specifikie te 
lengjeve

PËRDORIMI: PARKINGJET, RRUGËT, 
POMPAT BENZINËS TË MBULUARA 
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NORMA: EN 858-1

BP OLEX MINI G/O/AB 0,5 1310 1030 730 680 110 0,6 87

BP OLEX 1,5 G/O/AB 1,5 1280 1650 1350 1300 110 1,0 112

BP OLEX 3 G/O/AB 3 1520 1650 1350 1300 110 1,2 142

BP OLEX 6 G/O/AB 6 1760 1650 1300 1250 125 1,5 174

BP OLEX 10 G/O/AB 10 2000 1650 1300 1250 160 1,6 208

BP OLEX 15 G/O/AB 15 2470 1650 1260 1210 200 2,0 280

BP OLEX 20 G/O/AB 20 2720 1650 1260 1210 200 2,3 322

BP OLEX 30 G/O/AB 30 2960 2220 1730 1680 300 3,3 429

AB

HYRJA DALJA

BP OLEX 40 G/O/AB 40 2960 2420 1930 1880 300 3,5 506

Në bazë parametrave hyrës  
të parashikuar,sasia e 
garantuar e vajrave pas 
pastrimit është 70-100mg/l

SEPERATORI Q(l/s) D(mm) H(mm) Hul(mm) Hiz(mm) DN(mm) BETON(m3) PESHA(kg)

SEPARATORËT GRAVITACIONAL TË VAJIT  
BP OLEX G

Sipas kërkesës ofrojmë seperatorë të vajit me kapacitet dhe prurje më të mëdha.

PËRDORIMI: PARKINGJET, 
RRUGËT,POMPAT BENZINËS TË
 MBULUARA 

Përdoren për pastrimin e  
ujrave të ndotura nga 
parkingjet,pompat e benzinës 
etj.gjegjësisht në rastet kur 
janë të pranishme ndotjet e 
ujrave sipërfaqësore apo 
rrjedhje te vajrave në 
sipërfaqe.Recepienti i 
derdhjes paspastrimit është 
kolektori-kanalizimi.Punon në 
parimin ndryshimit te peshes 
specifikie te lengjeve
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NORMA: EN 858-1

H
u

l

H
iz

H

L

DN
DN

SN AB

BP OLEX 3 G/P 3 1500 1160 1520 1300 1250 160 240
BP OLEX 6 G/P 6 2000 1160 1520 1300 1250 160 293
BP OLEX 10 G/P 10 2000 1160 2020 1800 1750 160 377
BP OLEX 15 G/P 15 2160 1500 2020 1800 1750 160 450
BP OLEX 20 G/P 20 2660 1500 2020 1800 1750 160 520
BP OLEX 30 G/P 30 3160 2000 2020 1760 1710 200 670
BP OLEX 40 G/P 40 3660 2000 2020 1710 1660 250 744
BP OLEX 50 G/P 50 4500 2160 2020 1710 1660 250 890
BP OLEX 65 G/P 65 5500 2160 2160 1850 1800 250 1050
BP OLEX 80 G/P 80 6500 2160 2160 1850 1800 250 1200
BP OLEX 100 G/P 100 5160 2400 2660 2300 2250 300 1250

SEPARATORËT GRAVITACIONAL TË VAJIT  
BP OLEX G

HYRJA DALJA

SEPERATORI Q(l/s) L(mm) B(mm) H(mm) Hul(mm) Hiz(mm) DN(mm) PESHA(kg)

BP OLEX 125 G/P 125 6600 2360 2660 2200 2150 400 1502

Përdoren për pastrimin e  
ujrave të ndotura nga 
parkingjet,pompat e benzinës 
etj.gjegjësisht në rastet kur 
janë të pranishme ndotjet e 
ujrave sipërfaqësore apo 
rrjedhje te vajrave në 
sipërfaqe.Recepienti i 
derdhjes paspastrimit është 
kolektori-kanalizimi.Punon në 
parimin ndryshimit te peshes 
specifikie te lengjeve

PËRDORIMI: PARKINGJET, 
RRUGËT, POMPAT BENZINËS TË 
MBULUARA 

Në bazë parametrave hyrës  
të parashikuar,sasia e 
garantuar e vajrave pas 
pastrimit është 70-100mg/l Sipas kërkesës ofrojmë seperatorë të vajit me kapacitet dhe prurje më të mëdha.
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NORMA: EN 858-1

BP OLEX 1 M/KF/O/SN 1 960 1020 850 800 110 92
BP OLEX 3 M/KF/O/SN 3 1500 1270 1100 1050 110 149
BP OLEX 6 M/KF/O/SN 6 1500 1770 1590 1540 125 170
BP OLEX 10 M/KF/O/SN 10 1750 1520 1300 1250 160 200
BP OLEX 15 M/KF/O/SN 15 1800 1520 1260 1210 200 205
BP OLEX 20 M/KF/O/SN 20 1900 1520 1260 1210 200 216
BP OLEX 30 M/KF/O/SN 30 2200 1520 1210 1160 250 252
BP OLEX 40 M/KF/O/SN 40 2400 2020 1660 1610 300 314

DN
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DN

SEPERATORI Q(l/s) D(mm) H(mm) Hul(mm) Hiz(mm) DN(mm) PESHA(kg)

Vellimi i depozituesit për llum:
 100×Q (l/s).

Në bazë parametrave hyrës  
të parashikuar,sasia e 
garantuar e vajrave pas 
pastrimit është 5mg/l

Seperatorët e vajrave BP 
OLEX M destinohen për 
hapësirat ku pritet sasia 
minimale e llumit,ndërsa uji i
 pastruar plotëson kërkesat 
për lëshim në recepientin 
përroin e kategorisë së II.

SEPARATORËT E VAJIT ME FILTRIN KOALESCENT
BP OLEX M/KF

PËRDORIMI: PARKINGJET, 
RRUGËT, POMPAT BENZINËS TË 
MBULUARA 

Sipas kërkesës ofrojmë seperatorë të vajit me kapacitet dhe prurje më të mëdha.
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NORMA: EN 858-1

BP OLEX 1 M/KF/O/AB 1 960 × 1150 850 800 110 0,6 10
BP OLEX 3 M/KF/O/AB 3 1500 × 1400 1100 1050 110 1,0 163
BP OLEX 6 M/KF/O/AB 6 1500 × 1900 1590 1540 125 1,1 187
BP OLEX 10 M/KF/O/AB 10 1750 × 1650 1300 1250 160 1,3 219
BP OLEX 15 M/KF/O/AB 15 1800 × 1650 1260 1210 200 1,4 225
BP OLEX 20 M/KF/O/AB 20 1900 × 1650 1260 1210 200 1,5 237
BP OLEX 30 M/KF/O/AB 30 2200 × 1650 1210 1160 250 1,7 313
BP OLEX 40 M/KF/O/AB 40 2400 × 2150 1660 1610 300 2,3 343
BP OLEX 50 M/KF/O/AB 50 2650 × 2150 1660 1610 300 2,6 405
BP OLEX 65 M/KF/O/AB 65 2750 × 2400 1910 1860 300 3,0 422
BP OLEX 80 M/KF/O/AB 80 2400 2200 2400 1910 1810 300 4,5 598

BP OLEX 100 M/KF/O/AB 100 2300 2300 2400 1910 1810 300 4,8 630

BP OLEX 125 M/KF/O/AB 125 2400 2400 2400 1910 1810 300 5,0 664
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SEPERATORI Q(l/s) D1(mm) D2(mm) H(mm) Hul(mm) Hiz(mm) DN(mm) BETON(m3) PESHA(kg)
3

BP OLEX 150 M/KF/O/AB 150 2800 2800 2400 1910 1810 300 6,0 858

Seperatorët e vajrave BP 
OLEX M destinohen për 
hapësirat ku pritet sasia 
minimale e llumit,ndërsa 
uji i pastruar plotëson 
kërkesat për lëshim në 
recepientin përroin e 
kategorisë së II.

Vellimi i depozituesit për 
llum: 100×Q (l/s).

Në bazë parametrave 
hyrës  të parashikuar,sasia
 e garantuar e vajrave pas 
pastrimit është 5mg/l

SEPARATORËT E VAJIT ME FILTRIN KOALESCENT
BP OLEX M/KF

PËRDORIMI: PARKINGJET, RRUGËT, 
POMPAT BENZINËS TË MBULUARA 

Sipas kërkesës ofrojmë seperatorë të vajit me kapacitet dhe prurje më të mëdha.
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NORMA: EN 858-1

BP OLEX 1 M/KF/P 1 750 750 1020 850 800 110 56
BP OLEX 3 M/KF/P 3 1000 750 1520 1350 1300 110 89
BP OLEX 6 M/KF/P 6 1000 1000 1520 1340 1290 125 108
BP OLEX 10 M/KF/P 10 1000 1160 1720 1500 1450 160 190
BP OLEX 15 M/KF/P 15 1500 1160 1520 1260 1210 200 220
BP OLEX 20 M/KF/P 20 2000 1160 1520 1260 1210 200 269
BP OLEX 30 M/KF/P 30 2500 1160 1520 1210 1160 250 318
BP OLEX 40 M/KF/P 40 3000 1660 1520 1160 1110 300 403
BP OLEX 50 M/KF/P 50 3000 2160 1520 1160 1110 300 518
BP OLEX 65 M/KF/P 65 4000 2160 1520 1160 1110 300 645
BP OLEX 80 M/KF/P 80 4500 2160 1720 1360 1310 300 764
BP OLEX 100 M/KF/P 100 5000 2160 1660 1230 1180 300 832
BP OLEX 125 M/KF/P 125 5000 2160 2160 1630 1580 400 964
BP OLEX 150 M/KF/P 150 5500 2160 2160 1630 1580 400 1048
BP OLEX 200 M/KF/P 200 6000 2160 2660 2130 2080 400 1289
BP OLEX 250 M/KF/P 250 8000 2160 2660 2030 1980 500 1634
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SEPERATORI Q(l/s) L(mm) B(mm) H(mm) Hul(mm) Hiz(mm) DN(mm) PESHA(kg)

HYRJA DALJA

SEPARATORËT E VAJIT ME FILTRIN KOALESCENT 
BP OLEX M/KF

PËRDORIMI: PARKINGJET, 
RRUGËT, POMPAT BENZINËS TË 
MBULUARA 

Seperatorët e vajrave BP 
OLEX M destinohen për 
hapësirat ku pritet sasia 
minimale e llumit,ndërsa uji i 
pastruar plotëson kërkesat 
për lëshim në recepientin 
përroin e kategorisë së II.

Vellimi i depozituesit për llum: 
100×Q (l/s).

Në bazë parametrave hyrës  të
 parashikuar,sasia e garantuar 
e vajrave pas pastrimit është 
5mg/lBP OLEX 300 M/KF/P 300 9000 2160 2660 2030 1980 500 1813

Sipas kërkesës ofrojmë seperatorë të vajit me kapacitet dhe prurje më të mëdha.



41

NORMA: EN 858-1

BP OLEX 1 L/KF/O/SN 1 1020 × 1020 830 780 110 96
BP OLEX 3 L/KF/O/SN 3 1520 × 1270 1080 1030 110 151
BP OLEX 6 L/KF/O/SN 6 1650 × 1520 1320 1270 125 174
BP OLEX 10 L/KF/O/SN 10 2000 × 1520 1280 1230 160 232
BP OLEX 15 L/KF/O/SN 15 2200 × 1520 1240 1190 200 277
BP OLEX 20 L/KF/O/SN 20 2300 × 1520 1240 1190 200 318
BP OLEX 30 L/KF/O/SN 30 2400 × 1770 1440 1390 250 388
BP OLEX 40 L/KF/O/SN 40 2200 2200 2020 1640 1540 300 428
BP OLEX 50 L/KF/O/SN 50 2400 2400 2020 1640 1540 300 502
BP OLEX 65 L/KF/O/SN 65 2400 2400 2270 1890 1790 300 597
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SEPERATORI Q(l/s) D1(mm) D2(mm) H(mm) Hul(mm) Hiz(mm) DN(mm) PESHA(kg)

SEPARATORËT E VAJIT ME FILTRIN KOALESCENT
BP OLEX L/KF

Vellimi i depozituesit për 
llum: 200×Q (l/s).

Në bazë parametrave 
hyrës  të  
parashikuar,sasia e 
garantuar e vajrave pas 
pastrimit është 5mg/l Sipas kërkesës ofrojmë seperatorë të vajit me kapacitet dhe prurje më të mëdha.

PËRDORIMI:POMPAT E 
BENZINËS,AUTO LARJE

Seperatorët e vajrave BP 
OLEX L destinohen për 
hapësirat ku pritet sasia 
mesatare  e llumit,ndërsa uji  
i  pastruar plotëson kërkesat
 për lëshim në recepientin 
përroin e kategorisë së II.
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NORMA: EN 858-1

BP OLEX 1 L/KF/O/AB 1 1020 × × 1150 830 780 110 0,6 107
BP OLEX 3 L/KF/O/AB 3 1520 × × 1400 1080 1030 110 1,0 170
BP OLEX 6 L/KF/O/AB 6 1650 × × 1650 1320 1270 125 1,2 201
BP OLEX 10 L/KF/O/AB 10 2000 × × 1650 1280 1230 160 1,5 253
BP OLEX 15 L/KF/O/AB 15 2200 × × 1650 1240 1190 200 1,7 279
BP OLEX 20 L/KF/O/AB 20 2300 × × 1650 1240 1190 200 1,8 300
BP OLEX 30 L/KF/O/AB 30 2400 × × 1900 1440 1390 250 2,0 333
BP OLEX 40 L/KF/O/AB 40 2200 2200 × 2150 1640 1540 300 4,2 642
BP OLEX 50 L/KF/O/AB 50 2400 2400 × 2150 1640 1540 300 4,6 716
BP OLEX 65 L/KF/O/AB 65 2400 2400 × 2400 1890 1790 300 5,4 745
BP OLEX 80 L/KF/O/AB 80 2300 2300 2300 2400 1890 1740 300 7,5 1054

H
iz

D2

DN

DN

D1

H
u

lH

AB

HYRJA DALJA

SEPERATORI Q(l/s) D1(mm) D2(mm) D3(mm) H(mm) Hul(mm) Hiz(mm) DN(mm) BETON(m3) PESHA(kg)

SEPARATORËT E VAJIT ME FILTRIN KOALESCENT
BP OLEX L/KF

Vellimi i depozituesit 
për llum: 200×Q (l/s).

Në bazë parametrave 
hyrës  të  
parashikuar,sasia e 
garantuar e vajrave pas 
pastrimit është 5mg/l

BP OLEX 100 L/KF/O/AB 100 2400 2400 2400 2400 1890 1740 300 8,1 1123

Sipas kërkesës ofrojmë seperatorë të vajit me kapacitet dhe prurje më të mëdha.

PËRDORIMI:POMPAT E 
BENZINËS,AUTOLARJE

Seperatorët e vajrave BP 
OLEX L destinohen për 
hapësirat ku pritet sasia 
mesatare e llumit,ndërsa 
uji  i pastruar plotëson 
kërkesat për lëshim në 
recepientin përroin e 
kategorisë së II.
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NORMA: EN 858-1

BP OLEX 1 L/KF/P 1 1000 × 750 1020 850 800 110 71
BP OLEX 3 L/KF/P 3 2000 × 1160 1020 850 800 110 203
BP OLEX 6 L/KF/P 6 2500 × 1160 1020 830 780 125 241
BP OLEX 10 L/KF/P 10 2000 × 1160 1520 1300 1250 160 318
BP OLEX 15 L/KF/P 15 3000 × 1160 1520 1260 1210 200 367
BP OLEX 20 L/KF/P 20 2500 × 2160 1020 760 710 200 357
BP OLEX 30 L/KF/P 30 3500 × 1660 1520 1210 1160 250 645
BP OLEX 40 L/KF/P 40 5000 × 1160 2160 1730 1680 300 728
BP OLEX 50 L/KF/P 50 5000 × 1660 1660 1230 1180 300 888
BP OLEX 65 L/KF/P 65 5000 × 2160 1660 1230 1180 300 946
BP OLEX 80 L/KF/P 80 7000 × 2160 1660 1230 1180 300 1156
BP OLEX 100 L/KF/P 100 7500 × 2160 1660 1230 1180 300 1118
BP OLEX 125 L/KF/P 125 6000 × 2160 2160 1630 1580 400 1464
BP OLEX 150 L/KF/P 150 7000 × 2160 2660 2130 2080 400 1724
BP OLEX 200 L/KF/P 200 9000 × 2160 2660 2130 2080 400 1907
BP OLEX 250 L/KF/P 250 6000 7000 2160 2660 2030 1980 500 2716
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SEPARATORI Q(l/s) L1(mm) L2(mm) B(mm) H(mm) Hul(mm) Hiz(mm) DN(mm) PESHA(kg)

BP OLEX 

Vellimi i depozituesit për 
llum: 200×Q (l/s).

Në bazë parametrave hyrës
  të  parashikuar,sasia e 
garantuar e vajrave pas 
pastrimit është 5mg/l

300 L/KF/P 300 7000 7000 2160 2660 2030 1980 500 3082

Sipas kërkesës ofrojmë seperatorë të vajit me kapacitet dhe prurje më të mëdha.

SEPARATORËT E VAJIT ME FILTRIN KOALESCENT
BP OLEX L/KF

PËRDORIMI: AUTOARJET 
AUTOMATIKE,AUTOLARJET E
 AUTOMJETEVE TË RËNDA

Seperatorët e vajrave BP 
OLEX L destinohen për 
hapësirat ku pritet sasia 
mesatare e llumit,ndërsa 
uji  i pastruar plotëson 
kërkesat për lëshim në 
recepientin përroin e 
kategorisë së II.



44

NORMA: EN 858-1

BP OLEX 1 XL/KF/O/SN 1 1150 × 1020 830 780 110 110
BP OLEX 3 XL/KF/O/SN 3 2000 × 1020 830 780 110 186
BP OLEX 6 XL/KF/O/SN 6 2300 × 1020 820 770 125 229
BP OLEX 10 XL/KF/O/SN 10 2070 × 1520 1280 1230 160 236
BP OLEX 15 XL/KF/O/SN 15 2500 × 1520 1240 1190 200 299
BP OLEX 20 XL/KF/O/SN 20 2500 × 2020 1740 1690 200 342
BP OLEX 30 XL/KF/O/SN 30 2800 × 2270 1940 1890 250 483
BP OLEX 40 XL/KF/O/SN 40 2400 2400 2270 1890 1840 300 1071
BP OLEX 50 XL/KF/O/SN 50 2800 2400 2270 1890 1840 300 1325
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SEPARATORI Q(l/s) D1(mm) D2(mm) H(mm) Hul(mm) Hiz(mm) DN(mm) PESHA(kg)

HYRJA
DALJA

Vellimi i depozituesit për llum: 
300×Q (l/s).

Në bazë parametrave hyrës  të 
parashikuar,sasia e garantuar e
 vajrave pas pastrimit është 
5mg/l

SEPARATORËT E VAJIT ME FILTRIN KOALESCENT PËRDORIMI: AUTOARJET 
AUTOMATIKE,AUTOLARJET E 

BP OLEX XL/KF AUTOMJETEVE TË RËNDA

BP OLEX 65 XL/KF/O/SN 65 2750 2750 2270 1890 1840 300 1570

Sipas kërkesës ofrojmë seperatorë të vajit me kapacitet dhe prurje më të mëdha.

Seperatorët e vajrave BP OLEX
 XL destinohen për hapësirat ku
 pritet sasia madhe e 
llumit,ndërsa uji i pastruar 
plotëson kërkesat për lëshim në
 recepientin përroin e 
kategorisë së II.
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NORMA: EN 858-1

BP OLEX 1 XL/KF/O/AB 1 1150 × 1150 830 780 110 0,7 109

BP OLEX 3 XL/KF/O/AB 3 2000 × 1150 830 780 110 1,1 195

BP OLEX 6 XL/KF/O/AB 6 2300 × 1150 820 770 125 1,2 216

BP OLEX 10 XL/KF/O/AB 10 2070 × 1650 1280 1230 160 1,6 259

BP OLEX 15 XL/KF/O/AB 15 2500 × 1650 1240 1190 200 1,9 326

BP OLEX 20 XL/KF/O/AB 20 2500 × 2150 1740 1690 200 2,4 374

BP OLEX 30 XL/KF/O/AB 30 2800 × 2400 1940 1890 250 3,0 464

BP OLEX 40 XL/KF/O/AB 40 2400 2400 2400 1890 1840 300 5,2 1005

BP OLEX 50 XL/KF/O/AB 50 2800 2400 2400 1890 1840 300 5,5 1181
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Vellimi i depozituesit për 
llum: 300×Q (l/s).

Në bazë parametrave hyrës 
 të parashikuar,sasia e 
garantuar e vajrave pas 
pastrimit është 5mg/l

SEPARATORI Q(l/s) D1(mm) D2(mm) H(mm) Hul(mm) Hiz(mm) DN(mm) BETON(m3) PESHA(kg)

HYRJA
DALJA

SEPARATORËT E VAJIT ME FILTRIN KOALESCENT
BP OLEX XL/KF

PËRDORIMI: AUTOARJET 
AUTOMATIKE,AUTOLARJET 
E  AUTOMJETEVE TË RËNDA

Seperatorët e vajrave BP 
OLEX XL destinohen për 
hapësirat ku pritet sasia e 
madhe e llumit,ndërsa uji i 
pastruar plotëson kërkesat 
për lëshim në recepientin 
përroin e kategorisë së II.

BP OLEX 65 XL/KF/O/AB 65 2750 2750 2400 1890 1840 300 5,8 1724

Sipas kërkesës ofrojmë seperatorë të vajit me kapacitet dhe prurje më të mëdha.
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NORMA: EN 858-1
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TIP SEPARATORA Q(l/s) L(mm) B(mm) H(mm) Hul(mm) Hiz(mm) DN(mm) MASA(kg)
BP OLEX 1 XL/KF/P 1 2000 910 1020 850 800 110 178
BP OLEX 3 XL/KF/P 3 2000 1160 1520 1350 1300 110 269
BP OLEX 6 XL/KF/P 6 2500 1160 1520 1340 1290 125 318
BP OLEX 10 XL/KF/P 10 2500 1160 1770 1550 1500 160 357
BP OLEX 15 XL/KF/P 15 4000 1160 1520 1260 1210 200 465
BP OLEX 20 XL/KF/P 20 3000 2160 1520 1260 1210 200 518
BP OLEX 30 XL/KF/P 30 5000 2160 1660 1280 1230 250 814
BP OLEX 40 XL/KF/P 40 6000 2160 1660 1220 1170 300 946
BP OLEX 50 XL/KF/P 50 6500 2160 1660 1220 1170 300 1013
BP OLEX 65 XL/KF/P 65 7000 2160 2160 1720 1670 300 1271
BP OLEX 80 XL/KF/P 80 6500 2160 2660 2220 2170 300 1376
BP OLEX 100 XL/KF/P 100 7000 2160 2660 2220 2170 300 1464
BP OLEX 125 XL/KF/P 125 8500 2160 2660 2120 2070 400 1726

AB SN

PËRDORIMI: AUTOARJET 
AUTOMATIKE,AUTOLARJET 
E  AUTOMJETEVE TË RËNDA

HYRJA DALJA

Seperatorët e vajrave BP OLEX
 XL destinohen për hapësirat ku
 pritet sasia madhe e 
llumit,ndërsa uji i pastruar 
plotëson kërkesat për lëshim në
 recepientin përroin e 
kategorisë së II.

Vellimi i depozituesit për llum: 
300×Q (l/s).

SEPARATORËT E VAJIT ME FILTRIN KOALESCENT
BP OLEX XL/KF

Në bazë parametrave hyrës  të 
parashikuar,sasia e garantuar e
 vajrave pas pastrimit është 
5mg/lBP OLEX 150 XL/KF/P 150 9000 2160 2660 2120 2070 400 1813

Sipas kërkesës ofrojmë seperatorë të vajit me kapacitet dhe prurje më të mëdha.
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NORMA: EN 858-1
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BP OLEX 1,5 SF/O/SN 1,5 960 770 490 440 200 51
BP OLEX 3 SF/O/SN 3,0 1250 770 490 440 200 67
BP OLEX 5 SF/O/SN 5,0 1350 1020 740 690 200 89
BP OLEX 10 SF/O/SN 10,0 1580 1270 990 940 200 115
BP OLEX 15 SF/O/SN 15,0 1900 1270 990 940 200 156
BP OLEX 20 SF/O/SN 20,0 2160 1270 990 940 200 186
BP OLEX 30 SF/O/SN 30,0 2250 1770 1390 1340 300 232
BP OLEX 40 SF/O/SN 40,0 2400 1770 1390 1340 300 253
BP OLEX 50 SF/O/SN 50,0 2400 2020 1640 1590 300 271

BP OLEX 1,5 SF/O/AB 1,5 960 900 490 440 200 0,5 52
BP OLEX 3 SF/O/AB 3,0 1250 900 490 440 200 0,6 71
BP OLEX 5 SF/O/AB 5,0 1350 1150 740 690 200 0,8 97
BP OLEX 10 SF/O/AB 10,0 1580 1400 990 940 200 1,0 127
BP OLEX 15 SF/O/AB 15,0 1900 1400 990 940 200 1,2 175
BP OLEX 20 SF/O/AB 20,0 2160 1400 990 940 200 1,4 211
BP OLEX 30 SF/O/AB 30,0 2250 1900 1390 1340 300 1,9 266
BP OLEX 40 SF/O/AB 40,0 2400 1900 1390 1340 300 2,0 292
BP OLEX 50 SF/O/AB 50,0 2400 2150 1640 1590 300 2,3 31

AB SN

HYRJA
DALJA

HYRJA
DALJA

SEPARATORI Q(l/s) D(mm) H(mm) Hul(mm) Hiz(mm) DN(mm) PESHA(kg)

SEPARATORI Q(l/s) D(mm) H(mm) Hul(mm) Hiz(mm) DN(mm) BETON(m3) PESHA(kg)

Përdoren për pastrimin e 
ujrave atmosferike, 
teknologjike dhe ujrave 
rrjedhës prej vajit,në rast 
se recepienti I ujit të 
pastruar ndodhet në zonën
 e furnizimit me ujë.

Në bazë parametrave 
hyrës  të parashikuar,prej 
max. 5 mg/l,sasia e 
garantuar e vajrave pas 
pastrimit është 0,2-0,5 
mg/l.

SEPARATORËT E VAJIT ME FILTRIN ABSORBUES 
BP OLEX SF

PËRDORIMI:NË ZONAT E 
FURNIZIMIT ME UJË

4

Sipas kërkesës ofrojmë seperatorë të vajit me kapacitet dhe prurje më të mëdha.
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NORMA: EN 858-1

BP OLEX 15 M/KF/SF/P 15 3000 1160 1520 1260 1210 200 411

BP OLEX 20 M/KF/SF/P 20 4000 1160 1520 1260 1210 200 485

BP OLEX 30 M/KF/SF/P 30 4000 1660 1520 1210 1160 250 566

BP OLEX 50 M/KF/SF/P 50 4500 1660 1520 1160 1110 300 606

BP OLEX 65 M/KF/SF/P 65 5500 1660 1660 1230 1180 300 773

BP OLEX 80 M/KF/SF/P 80 6500 1660 1660 1220 1170 300 858

BP OLEX 100 M/KF/SF/P 100 8000 1660 2160 1720 1670 300 1206
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SN AB

HYRJA
DALJA

SEPARATORI Q(l/s) L(mm) B(mm) H(mm) Hul(mm) Hiz(mm) DN(mm) PESHA(kg)

Separatori i vajrave BP OLEX 
M/KF/ SF destinohen në zonat e 
furnizimit me ujë,me sasi minimale
 të llumit.Sherbejnë per pastrimin 
e ujrave atmosferike apo ujrave 
rrjedhëse të ndotura nga lëngjet 
me vaj.Pas pastrimit uji mund të 
lëshohet në recepientin natyror. 

Vellimi i depozituesit për llum: 
100×Q (l/s).

Në bazë parametrave hyrës  të 
parashikuar,sasia e garantuar e 
vajrave pas pastrimit është 
0,2-0,5 mg/l.

SEPARATORËT E VAJIT ME FILTRIN KOALESCENT 
DHE ABSORBUES – BP OLEX M/KF/SF

PËRDORIMI:PARKINGJET NË 
ZONAT E FURNIZIMIT ME UJË

BP OLEX 125 M/KF/SF/P 125 8500 1660 2160 1620 1570 400 1258

Sipas kërkesës ofrojmë seperatorë të vajit me kapacitet dhe prurje më të mëdha.
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NORMA: EN 858-1

BP OLEX 3 L/KF/SF/P 3 1500 600 1520 1350 1300 110 221
BP OLEX 6 L/KF/SF/P 6 2500 1160 1520 1340 1290 125 373
BP OLEX 10 L/KF/SF/P 10 3000 1160 1520 1300 1250 160 411
BP OLEX 20 L/KF/SF/P 20 3500 2160 1520 1260 1210 200 605
BP OLEX 30 L/KF/SF/P 30 4500 2160 1520 1260 1210 200 689
BP OLEX 50 L/KF/SF/P 50 7000 2160 1660 1230 1180 300 958
BP OLEX 65 L/KF/SF/P 65 7500 2160 1660 1230 1180 300 1044
BP OLEX 80 L/KF/SF/P 80 8500 2160 1660 1230 1180 300 1134
BP OLEX 100 L/KF/SF/P 100 9000 2160 2160 1730 1680 300 1435
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SN AB

HYRJA
DALJA

SEPARATORI Q(l/s) L(mm) B(mm) H(mm) Hul(mm) Hiz(mm) DN(mm) PESHA(kg)

Separatori i vajrave BP OLEX 
M/KF/ SF destinohen në zonat e
 furnizimit me ujë,me sasi 
mesatare të llumit.Sherbejnë 
per pastrimin e ujrave 
atmosferike apo ujrave 
rrjedhëse të ndotura nga lëngjet 
me vaj.Pas pastrimit uji mund të 
lëshohet në recepientin natyror. 

Vellimi i depozituesit për llum: 
200×Q (l/s).

Në bazë parametrave hyrës  të 
parashikuar,sasia e garantuar e 
vajrave pas pastrimit është 
0,2-0,5 mg/l.

SEPARATORËT E VAJIT ME FILTRIN KOALESCENT 
DHE ABSORBUES – BP OLEX L/KF/SF

PËRDORIMI:POMPAT E 
BENZINËS NË ZONAT E 
FURNIZIMIT ME UJË

BP OLEX 125 L/KF/SF/P 125 8000 2160 2660 2130 2080 400 1561

Sipas kërkesës ofrojmë seperatorë të vajit me kapacitet dhe prurje më të mëdha.
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BP OLEX 1,5-3 XL/KF/SF/P 1,5 – 3 1500 750 1520 1350 1300 110 242
BP OLEX 6 XL/KF/SF/P 6 2500 1160 1520 1340 1290 125 373
BP OLEX 10 XL/KF/SF/P 10 3500 1160 1520 1300 1250 160 448
BP OLEX 15 XL/KF/SF/P 15 5000 1160 1520 1260 1210 200 601
BP OLEX 20 XL/KF/SF/P 20 4000 2160 1520 1260 1210 200 689

AB

SEPARATORËT E VAJIT ME FILTRIN KOALESCENT 
DHE ABSORBUES – BP OLEX XL/KF/SF

PËRDORIMI:AUTOLARJET 
AUTOMATIKE NË ZONAT E 
FURNIZIMIT ME UJË

HYRJA
DALJA

SEPARATORI Q(l/s) L(mm) B(mm) H(mm) Hul(mm) Hiz(mm) DN(mm) PESHA(kg)

Separatori i vajrave BP OLEX 
XL/KF/SF destinohen në zonat e 
furnizimit me ujë,me sasi të madhe
  të llumit.Sherbejnë per pastrimin 
e ujrave atmosferike apo ujrave 
rrjedhëse të ndotura nga lëngjet 
me vaj.Pas pastrimit uji mund të 
lëshohet në recepientin natyror. 

Vellimi i depozituesit për llum: 
300×Q (l/s).

Në bazë parametrave hyrës  të 
parashikuar,sasia e garantuar e 
vajrave pas pastrimit është 
0,2-0,5 mg/l.

BP OLEX 30 XL/KF/SF/P 30 6500 2160 1660 1280 1230 250 996

Sipas kërkesës ofrojmë seperatorë të vajit me kapacitet dhe prurje më të mëdha.
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BP OLEX 3/15 M/KF/P 3/15 1500 750 2020 1760 1710 200 224
BP OLEX 6/30 M/KF/P 6/30 1500 1160 2020 1710 1660 250 276
BP OLEX 10/50 M/KF/P 10/50 2000 1160 2020 1660 1610 300 336
BP OLEX 15/75 M/KF/P 15/75 3000 1160 2020 1660 1610 300 454
BP OLEX 20/100 M/KF/P 20/100 3500 1160 2020 1660 1610 300 514
BP OLEX 30/150 M/KF/P 30/150 3500 1660 2020 1560 1510 400 607
BP OLEX 40/200 M/KF/P 40/200 3500 2160 2020 1560 1510 400 700
BP OLEX 50/250 M/KF/P 50/250 4000 2160 2020 1460 1410 500 774
BP OLEX 65/325 M/KF/P 65/325 4500 2160 2020 1460 1410 500 848
BP OLEX 80/400 M/KF/P 80/400 5500 2160 2160 1530 1480 500 1041
BP OLEX 100/500 M/KF/P 100/500 6000 2160 2560 1830 1780 600 1255
BP OLEX 125/625 M/KF/P 125/625 6500 2160 2560 1830 1780 600 1340
BP OLEX 150/750 M/KF/P 150/750 7000 2160 2760 1830 1780 800 1502
BP OLEX 200/1000 M/KF/P 200/1000 8000 2160 2760 1830 1780 800 1681
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SEPARATORI VAJRAVE
BP OLEX M  ME BYPASS

PËRDORIMI: PARKINGJET E 
VETURAVE  INDIVIDUALE

Gjatë rrebeshit sasia e parë e ujërave të ndotura kalon nëpër 
separator, ku me ndihmën e filtrit koalescent kryen ndarjen e ujit 
dhe lëngjeve yndyrore. Duke pas parasysh se sasia e vajit 
zvogëlohet gjatë rritjes së sasisë  së  reshjeve  në atë mënyrë  uji i
 kontaminuar i krijuar në  vend të filtrit,nëpërmjet bypass-it 
shkon në  recipient (përrua e kategorisë II). 
Sasia e garantuar e vajit në daljen e separatorit arrin deri 5 mg/l 
të ujit të pastruar. 

trajtimin e ujërave të ndotura në vendet ku mund të krijohen 
ndotjet minimale (psh. parkingjet për veturat individuale).  

Separatorët e vajit me bypass përdoren në rastet kur 
mendohet për rrezikun e pranueshëm mos dhënia e trajtimit 
të plotë për pastrimin e ujërave të ndotura. 
Pajisjet janë të dizajnuara në bazë të sasisë së parashikuar 
të  reshjeve e cila është 6,5 mm/h, dhe janë të destinuara për
 

SEPARATORI Q(l/s) L(mm) B(mm) H(mm) Hul(mm) Hiz(mm) DN(mm) PESHA(kg)
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D(mm) H(mm)
679 500
679 1000
679 1500
679 2000

MBYLLËSI I SIGURISË,DRITARJA PËR MARRJEN E 
MOSTRAVE,SKIMMER PËR VAJ

DRITARJA PËR 
MARRJEN E MOSTRAVE
 

SKIMMER PËR VAJ

Aksesori është i ndërtuar në 
mënyrë që të mundësoj 
nxjerrjen e lehtë të llumit 
(vajit) prej ndarësit. Në 
kapakun e ndarësit të vajit 
janë të vendosura lidhëset 
korrespondente në të cilat 
lidhet pajisja për nxjerrjen e 
llumit apo vajit.

Në rast të thellësisë më të 
madhe të dritares për 
marrjen e mostrave kemi 
mundësi ta pajisim me 
pompën speciale për 
marrjen e këtyre të fundit. 
Investitorit në atë mënyrë i
 lehtësohet procesi i 
kontrollimit të cilësisë të 
ujërave të ndotura e cila 
derdhet në recipient.  

 

POMPA PËR MARRJEN E 
MOSTRAVE

 

AKSESORET PËR NXJERRJEN
 E LLUMIT APO VAJIT PREJ 
SEPARATORIT TË VAJIT 

Para shkarkimit të ujërave 
të ndotura në recipient 
është e nevojshme të merret
 mostra e ujit të trajtuar dhe
 të bëhet analiza në 
laboratorin e autorizuar për 
këto veprime. Mostra duhet 
të përmbushë disa kritere 
(parametrat e parapara për 
dalje), të garantuara nga ana
 e prodhuesit të pajisjes.  

Kapaku i sigurisë, është i vendosur buzë gypit për shkarkim, 
brenda ndarësit për vaj, shërben si një siguri prej shkarkimeve të 
lëngjeve të lehta në recipientin natyror. Përbëhet prej tapës e cila
 lëvizë së bashku me vijën e ndarjes uji-lëngu i lehtë. Sipas rritjes 
së nivelit të lëngjeve të lehta vjen deri te ulja e tapës e cila 
afrohet pranë hapjes në gyp. Në momentin kur niveli i kësaj të 
fundit rritet deri në atë masë ku rrezikon me dalje në recipientin 
natyror, tapa hynë në pjesën e hapur të tubit dhe parandalon 
rrjedhjen e saj prej separatorit. 

Skimmer për vaj është pajisja e cila  
shërben për ndarjen e vajit, yndyrës
 dhe hidrokarbureve të tjera nga 
sipërfaqja e ujit. Pajisja është e 
pajisur me zorrën, rripin apo diskun i
 cili kalon mbi sipërfaqen e ujit dhe 
mbi vete lidh vajin apo yndyrat.  Vaji
 apo yndyra  e tubuar largohen me 
ndihmën e gërryesit dhe shkarkohen
 ne kontejner. Për ndarjen e 
yndyrave të rënda në pajisje 
vendoset ngrohja e cila zbut 
yndyrën dhe lehtëson largimin e 
tyre. Skimmer për vaj përdoret për 
nxjerrjen e vajit nga lëngjet e ftohta,
 ndarësit të vajit, tek trajtimi i 
ujërave të ndotura industriale, në 
puset dhe vendet ku është e 
nevojshme të bëhet ndarja e vajit 
lundrues dhe yndyrave nga lëngjet.
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PAJISJET E SIGURISË 

Pajisjet e sigurisë shërbejnë për parandalimin e ujërave të 
ndotura në recipient. Kjo mundësohet me mënyrën  si në vijim:

P

EN 858-1 

Duke qenë se koncepti i standardeve të lartpërmendura është 
në nivelin e rekomandimeve, autoritetet lokale munden në rast 
të mos ekzistimit të mundësisë së rrjedhjes të lëngjeve të lehta 
nga separatori, të lejojnë shfrytëzimin e kësaj të fundit pa 
pajisjen për paralajmërimin automatik. 

REZERVOARI BUFFER 

Rezervoari  Buffer shërben për pranimin e sasive më të mëdha të 
lëngjeve të lehta gjatë derdhjes së derivateve të naftës nga cisterna.
 Dimenzionohet sipas vëllimit të cisternës për transportin e lëngjeve 
të lehta ndërsa instalohet në vendin e dekantimit të kësaj të fundit. 
Në rast të aksidentit pranon tërë sasinë të lëngjeve të lehta e cila ka 
ardhur në sistemin e kanalizimit. Me shfaqjen e sasive më të mëdha 
te derivateve të naftës në kanalizim e mandej në separatorin e vajit 
vjen deri te mbyllja e ventilit të sigurisë të vendosur në dalje nga 
separatori. Lëngjet e pranuara mandej me bypass dërgohen në 
rezervoarin Buffer.  

AJISJET E ALARMIT TË SEPARATORIT TË VAJIT DHE 

EN 858-1:

YNDYRËS 
Qëllimi i këtij lloji të pajisjes së alarmit është paralajmërimi për 
nevojën e shkarkimit të separatorit, në fakt mënjanimin e  llumit 
të tubuar, vajit dhe yndyrës nga pajisja. Përdorimi i alarmit 
paraqet një mënyrë të sigurt të mbrojtjes preventive të mjedisit
 dhe mbajtjen e funksionimit dhe efektivitetin e vetë  pajisjes. 
Është e rëndësishme të përmendet se pajisja e alarmit mund të 
lidhet me internet mbikëqyrje me telekomandë të sistemit me 
të cilën arrihet kontrolli më i madh  i punës dhe efikasitetit të 
vetë pajisjes se alarmit. Norma dhe DIN 19999-100 
rregullojnë përdorimin e pajisjeve të alarmitnë separatorët e 
lëngjeve të lehta.
    -  Separatorët e lëngjeve të lehta duhet të                    
      jenë të pajisura për paralajmërimin automatik. 
     -DIN 19999-100: Pajisjet e instaluara për                                        
 paralajmërimin automatik të pavarur duhet të                               
reagojnë në nivelin kritik të lëngjeve të lehta.  

 • Me lajmërimin e tejmbushjes së separatorit me          
                  lëngjet e lehta, 
• Me pranimin e sasive të mëdha të lëngjeve të lehta   
                   te dala nga shtrati .
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NORMA: EN 13476-1, EN 1277
 EN 13598-2

BP VO 1510 P 1500 1500 1000
BP VO 1515 P 1500 1500 1500

BP VO 4010 O/SN 400 1000
BP VO 4015 O/SN 400 1500
BP VO 9610 O/SN 960 1000
BP VO 9615 O/SN 960 1500

v/Du(mm) H(mm)
BP PO 700/600 × H  O/SN 700/600 1000-3000
BP PO 900/800 × H  O/SN 900/800 1000-3000
BP PO 1200/1000 × H  O/ SN 1200/1000 1000-3000

v/Du(mm) H(mm)
BP PO 1500/1200 × H  O/AB 1500/1200 2000-6000
BP PO 1800/1500 × H  O/AB 1800/1500 2000-6000
BP PO 2100/1800 × H  O/AB 2100/1800 2000-6000
BP PO 2400/2100 × H  O/AB 2400/2100 2000-6000
BP PO 2700/2400 × H  O/AB 2700/2400 2000-6000

H

D

PUSETAT PËR UJËMATËS,POMPA DHE PËR REVIZION

DALJA

HYRJA

 
PUSETA PËR UJËMATËS

 
PUSETA PËR POMPIM

 
PUSETA PËR REVIZION

Prodhohen prej polIpropIleni ose 
polietileni. Përbëhen prej ventilit 
hyrës dhe  dales, ventilimit, lidhjeve 
të jashtme për kyçje në instalimin e 
ujësjellësit dhe kapakut të dyfishtë 
të vendosur me qëllimin e arritjes 
tipareve më të mira termike dhe 
izoluese. 

PUSETA TIP L(mm) B(mm) H(mm)

PUSETA TIP D(mm) H(mm)

PUSETA TIP D

PUSETA TIP D

Pusetat për stacionet pompave të kanalizimit përdoren 
në rastet kur kanalizimi kryesor është më i madh se 
kanalizimi për kyçje i ndërtuar rishtas. Pusetat bëhen të 
gropuara ose vetë qëndrueshme. Janë të pajisura me një 
ose dy pompa zhytëse, shkallët shërbyese, komplet 
armaturë, ormanin elektro-komandues, sinjalizimin 
optik, akustik dhe me telekomandë. Mjetet përcaktohen 
në përputhje me projektin përkatës

Prodhohen prej polipropileni ose 
polietileni, me dimensionet në 
përputhje me projektin përkatës të 
sistemit të kanalizimit. Vendosen në 
kanalizim në vendin me ndërprerje të 
mundshme të rrjedhjes në mënyrë që 
të kryhet kontrolli dhe pastrimi i kësaj 
të fundit.  

Në repartin tonë prodhojmë 
pusetat për revizion dhe per 
ujëmatësa roto ljevom.
Prodhohen prej materialit HDPE, 
sipas normave Evropiane 
EN13598-2. 
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KANALETAT DRENAZHUESE

Është e rëndësishme të përmendet fakti se kërkimet e fundit 
hidrometeorologjike kanë treguar se sasia e të reshurave të 
mëdha, të cilën e presim çdo 10 vjet, është rritur për 10%. 
Kërkimet e përmendura dëshmojnë efikasitetin e përdorimit të 
kanaletave drenazhuese.

Të gjitha informatat e hollësishme (hartimi, dimensionet, 
përshkrimi teknik dhe mënyra e instalimit) do Tua dërgojmë në 
kërkesën Tuaj.

Kanaletat drenazhuese  shërbejnë për kullimin e ujërave të shiut 
nga sipërfaqet e mëdha (psh. rrugët, autostrada, parkingjet, 
aeroportet, qendrat e logjistikës dhe sipërfaqet e tjera të 
ngjashme). Me këtë produkt sigurohet në mënyrë te shpejt dhe 
efikase kullimi i ujërave të shiut nga sipërfaqet e lartpërmendura. 
Mund të kombinohen me të gjitha llojet e tjegullave. Prodhohen 
prej materialeve si në vijim: betonet me fortësi të lartë, betonit të
 armuar dhe polipropilenit të ricikluar. Grilat e kanaletave në 
përputhje me kërkesat e kapaciteteve të kërkuara si  dhe 
kushteve për instalim. Në dispozicion janë disa variante të 
ndryshme:       
- të gjata prej çeliku apo grilat inoks,
- grila prej hekuri të galvanizuara, 
- grila prej hekuri të shkrira,
- grila me vrima. 
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NIDAPLAST

prerja gjatësore

Hyrja

Hyrja

pjerrtësia  0,5  %
Qf = 30 l/s

Nidaplast
blloqet

Rrjedhja

Ventilimi

Dalja

Hapja për përcaktimin 
e kapacitetit

prerja tërthore
MBUSHJA

VENTILIMI

GJEOTEKSTIL

ZHAVOR 32-63 mm

NIDAPLAST BLOQET

HIDROIZOLIMI

DRENAZHA NËNUJORE
GYPI
ZHAVOR

SHTRESA NGA RËRA

Aplikohen tek paraqitja e sasisë së madhe të reshjeve, kur 
kapaciteti i kanalizimit ekzistues nuk është mjaftuesheëm. 
Përdoren për qëllime si në vijim:

-Akumulimin e ujit me absorbimin e ngadalshëm dhe     
                       shkarkimin e kontrolluar në recipientin përkatës. 

-Akumulimi i ujërave të shiut 

KARAKTERISTIKAT FIZIKE

• Materiali: Polipropilen
• Dimenzionet (mm): 2400×1200×520 
• Pesha (kg): 63 kg
• Akumulimi i ujit: 95 %
• Aftësia mbajtëse (kN/m3): 400 (vertikalisht) 
    20 (horizontalisht)
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V (m3) = E (l) × 0,06

SN

PAJISJA PËR AKUMULIMIN DHE PËRDORIMIN E 
UJËRAVE TË SHIUT

Pajisja përbëhet prej:

•  rezervoarit  poliproplene  i  cili  mund  të  jetë  i 
gropuar ose vetë qëndrues (psh. në bodrum),

•  filtrit  mekanik  vetë-pastrues  i  cili  i  ndalë 
papastërtitë mekanike (gjethet, etj.), 

•sistemit automatik i furnizimit me ujë për shtëpi,
•kontrollet vizuale të nivelit të ujit në kontejner 
dhe plotësimit automatik (sipas nevojës).  

Dimensionimi i pajisjes bëhet sipas ekuacionit si 
në vijim: 

E (l) = N (l/m2) × A (m2) × B
E (l) – sasia vjetore e reshjeve
N (l/m2) – sasia lokale vjetore e reshjeve     
A (m2) – sipërfaqja 
B – faktori i humbjeve teknologjike (avullimi, 
humbjet gjatë filtrimit; o,7-0,8)

dush pastrimi nevojat e nyjeve 
sanitare

pastrimi i enëve        
        larja

ujitja  e  oborrit
të tjera                         të tjera

larja e rrobave

gatimi 
dhe pija

larja e 
veturës

uji i shiut  

uji i pijshëm
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NORMA: DVS 2202
 DVS 2205

D

L

BP SHS 100 400 830 100
BP SHS 220 535 1000 220
BP SHS 500 660 1500 500
BP SHS 1000 960 1500 1000
BP SHS 2500 1350 1750 2500
BP SHS 5000 1750 2000 5000
BP SHS 10000 2050 3000 10000
BP SHS 20000 2800 3500 20000
BP SHS 50000 3800 4500 50000

KONTEJNERËT PËR INDUSTRINË USHQIMORE DHE 
KIMIKE BP SHS

REZERVOARËT PËR INDUSTRINË USHQIMORE REZERVOARËT PËR INDUSTRINË KIMIKE 

Janë të prodhuar prej polipropilenit/polietilenit. Janë të prodhuar prej polipropilenit/polietilenit. 

• ruajtjen e alkoolit,
• fermentimin e verës,
• ruajtjen e verës,
• ruajtjen e uthullës,mjaltit e tj.

Rezervoarë për përdorim në industrinë ushqimore janë testuar
 në përputhje me Rregulloren për artikuj sanitare që vijnë në 
kontakt të drejtpërdrejtë me ushqimin (N.N. 46/04)

REZERVOARI HORIZONTAL ME SEKSION RRETHOR

                   -ruajtjen e ujit teknologjik
                    -ruajtja e acideve, alkalet dhe kimikatet e tjera të   
                       rrezikshme 
                     -galvanizimin ( vaska për galvanizim)
                     -neutralizimin (vaska për neutralizim)

Përdoren për:     Përdoren për:

TIPI I REZERVOARIT D(mm) H(mm) KAPACITETI(l)

Përveç  dimensioneve  të  paraqitura  në  tabelë,  kemi  mundësi  që 
rezervoarët  ti  bëjmë  varësisht  prej  kërkesave  dhe  nevojave  të 
konsumatorit. 
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NORMA: DVS 2202
 DVS 2205

BP SVS 100 400 830 100
BP SVS 220 535 1000 220
BP SVS 500 660 1500 500
BP SVS 1000 960 1500 1000
BP SVS 2500 1350 1750 2500
BP SVS 5000 1750 2000 5000
BP SVS 10000 2050 3000 10000
BP SVS 20000 2800 3500 20000
BP SVS 50000 3800 4500 50000

H

L

Të gjitha lidhjet dhe hapjet te rezervoarët janë bërë nga 
polipropileni/polietileni, e cila i bën ata rezistent ndaj korozionit  
të materialeve në mjedise agresive, dhe mund të realizohen si 
pjesë apo lidhje të filetuara.

REZERVOARËT VERTIKAL ME SEKSION RRETHOR

TIPI I REZERVOARIT D(mm) H(mm) KAPACITETI(l)

REZERVOARËT PËR INDUSTRINË USHQIMORE DHE 
KIMIKE BP SVS

Përveç  dimensioneve  të  paraqitura  në  tabelë,  kemi  mundësi  që rezervoarët  ti  bëjmë 
 varësisht  prej  kërkesave  dhe  nevojave  të konsumatorit.
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NORMA: DVS 2202
 DVS 2205

H

L

BP SCS 250 500 500 1000 250
BP SCS 500 1000 500 1000 500
BP SCS 1000 1000 1000 1000 1000
BP SCS 2250 1500 1000 1500 2250
BP SCS 5000 2500 2000 1000 5000
BP SCS 9000 3000 3000 1000 9000
BP SCS 13500 3000 3000 1500 13500
BP SCS 22500 5000 3000 1500 22500
BP SCS 50000 7500 3000 2300 50000

REZERVOARËT PËR INDUSTRINË USHQIMORE DHE KIMIKE 
BP SCS

Përveç formës rezervoarët i ndajmë në vetë-mbajtës  dhe 
kontejnerët të cilat gropohen. Kontejnerët vetëmbajtës 
përforcohen me konstruksionin e hekurt i cili sipas nevojës 
veshet me polipropilen.Rezervoarët e paraparë për gropim 
prodhohen prej ashtuquajturve “elementet e murit”. 

TIPI I REZERVOARIT L(mm) B(mm) H(mm) KAPACITETI(l)

Përveç  dimensioneve  të  paraqitura  në  tabelë,kemi  mundësi  që 
rezervoarët ti bëjmë  varësisht  prej  kërkesave dhe nevojave  të 
konsumatorit.
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PONTONET

Pontonet janë të qëndrueshme, të rehatshme dhe objekte të 
sigurta, lehtë transportohen dhe instalohen, kanë një gamë të 
gjerë të kapacitetit, qëndrojnë gjatë dhe janë të pranuara 
ekologjikisht. 

Qëndrueshmëria mekanike ndaj korrozionit arrihet me përzgjedhjen e materialeve si në vijim: 

PËRZGJEDHJA E MATERIALIT

MATERIALI ELEMENTI TIPARET E ELEMENTIT

Pontonet lundruese përdoren për qëllimet si në vijim: 

•për lidhjen e anijes,
•lëvizjen e personave,
•transportin e udhëtarëve dhe mallrave përmes sipërfaqeve ujore 
(sipërfaqet e vogla),
•për rrezitje dhe larje,
•si trap,
•si skelet,
•etj.

• Polietilen e dendësi të lartë (PEHD)
•  Elementet  lundruese  (sipas  nevojës  të 

mbushura me polistirolin e zgjeruar)

•   Çeliku i galvanizuar •  Korniza e platformes së pontonit

• Rezistenca ndaj faktorëve shkatrrues detar
• Rezistenca ndaj rrezeve të dëmshme UV

• Legura alumini/inox • Struktura mbajtëse e elementeve lundruese • Rezistenca në korozion 

• Rezistenca mekanike ndaj ndikimit të lëvizjeve të valëve të detit 
• Rezistenca mekanike ndaj tërheqjes joadekuate të anijes

• Druri/polipropilen/polietilen • Platforma e pontonit • Rezistenca ndaj rreshqitjes

ZGJIDHJA INDIVIDUALE PËR TË GJITHË

Prodhimi i pontoneve prej materialet e selektuara mundëson
 dimenzionimin individual në varësi prej nevojave dhe 
dëshirës së investitorit.
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Ponton – kasolle është objekt me energji të pavarur. Të gjithë 
energjinë e nevojshme dhe resurset e tjera mund të fitohen prej 
burimeve natyrore me anë të mullirit me erë, pllakave 
fotovoltaike, pajisjen për akumulimin dhe përdorimin e ujërave të 
shiut. Pajisjet e lartpërmendura janë të projektuara dhe të 
ndërtuara në përputhje me standardet dhe kërkesat e 
përcaktuara nga ana e Bashkimit Evropian dhe posedojnë 
certifikata të duhura të cilat vërtetojnë pajtueshmërinë e tyre. 
Vetë puna e këtyre pajisjeve nuk dëmton mjedisin dhe plotësisht i
 përmbushin të gjitha standardet e nevojshme mjedisore.
 Qëllimi:
• Team building,
• Pushim nga jeta e shpejtë të cilën na e imponon epoka 
e sotme moderne,
• Kthimi i njeriut tek natyra,
• „Mbushja e baterive“,
• Oaza e pushimit dhe qetësisë, 
• Relaksim mendor para se të marrim vendime të 
rëndësishme jetësore, 
• etj.

Këto kasolla ndodhen mbi dyshemenë prej druri me dimensione 
9x6 m të përbëra prej tri pontoneve të ndërlidhura. 
Dimensionet e planit të njësisë banuese janë 4x3.7 m. Koncepti i
 ndërtimeve ekologjikisht të pranuara përdoret para zgjedhjes 
së materialit ndërtimor. Bazën e konstruksionit mbajtës të 
objektit e përbëjnë shtyllat dhe trarët.  Për ndërtimin e mureve
 kryesisht përdoren llojet e caktuara të drurit halore të cilat në 
vete përmbajnë rrëshirë natyrore si mbrojtës shtesë prej 
lagështisë. Efikasiteti  i energjisë arrihet me izolimin termik 
adekuat të mureve dhe vendosjen e tri shtresave të qelqit 
izolues.  Çatia e mbuluar me tjegulla shtrihet përmes planit të 
shtëpisë me lëshimet prej tri metrash. Kasolla drejtkëndëshe 
përbëhet prej katër hapësirave: hapësirë e mesme (kuzhina 
dhe dhomë gjumi), hapësirë sanitare me dush dhe tualet, 
motori, depo.  

PONTON-KASOLLË
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NDËRTIMI I DEPONIVE - LAGUNE

Lagune dhe deponitë shërbejnë për deponimin e sasive të mëdha 
të ujërave të shiut apo ujërave të ndotura, gjërave të ngurta 
(deponia për mbeturina, kontejnerët e ujit për përdorime të 
ndryshme, tubimi i ujërave të shiut ose ujërave të ndotura etj.). 
Prodhohen prej polietileni me densitet të lartë (HDPE), trashësi 
të përshtatshme, me sipërfaqet e lëmuara ose të vrazhda. Folia 
geo-membrane është jashtëzakonisht e qëndrueshme dhe 
rezistuese ndaj ndikimeve kimike dhe rrezeve UV. Para instalimit 
të geo-membranës është e nevojshme të vërtetohet a ekzistojnë 
dëmtimet në të, të kryhet kontrolli i plotë i lidhëseve (nyjeve). 
Kontrolli bëhet me fryrjen e ajrit nën presion ose vakum.    

Plani për shtrierjen e folies të
papërshkueshme nga uji te 
deponitë për mbetje të forta
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SISTEMET PËR PASTRIMIN E AJRIT 

Kemi mundësinë t’ju ofrojmë: 
          -Projektimin  dhe  implementimin  e  sistemit për 
             pastrimin e ajrit me ndihmën e bio-filtrit,
          -Absorbimin e karbonit aktiv ose mënjanimin e     
             gazrave toksike dhe korozive,
          -Kontrollin e ndotjes së ajrit
          -Projektimin dhe prodhimin e sistemeve plastike   
            të ventilimit.

BIOFILTRIMI
Pastrimi i ajrit me biofiltrimin është i bazuar në parimin
 e degradimit biologjik të ndotësve nga ajri. Ajri i ndotur
 kalon nëpër sipërfaqe poroze (torfe ose SBRM) dhe me
 ndihmën e  baktereve të  vendosura në këtë  të  fundit, 
pastron dhe i largon prej sistemit.  

ABSORBIMI ME KARBONIN AKTIV 
Sistemi  për  pastrimin  e  ajrit  me  karbonin  aktiv 
funksionon në mënyrë që ndotësit nga ajri të ngjiten në 
absorber, karbonin standard aktiv ose karbonin aktiv i 
zhytur (për gazrat specifik  sikurse H2S,  NH3 )  ndërsa 
ajri i pastruar largohet prej tij.   

MËNJANIMI I GAZRAVE TOKSIKE DHE KOROZIVE 

Pastrimi bëhet me shpërbërjen e ndotjes (gazrave të dëmshme) 
në lëngjet përkatëse (ujë, ujë me reagensit ose uji me tretës). 
Për mënjanimin e gazrave toksike dhe korozive nga ajri 
përdoren: filtra të alternuar, pastruesit me spërkatës dhe 
venturi pastruesit. 

Kontrolli i ndotjes të ajrit:
Matja e ndotjes bëhet me pajisjet matëse të përshtatshme dhe 
në pajtim me rezultatet e fituara bëhet menaxhimi i sistemit për 
pastrim. 

Në rastin e ndotjes të ajrit me përzierjet agresive, ventilatorët, 
prizat dhe kanalet e ventilimit të sistemit për pastrim, bëhen 
prej polipropileni. Të gjitha sipas nevojave dhe kërkesave të 
dizajnerëve.  
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SISTEMET PËR TRAJTIMIN E UJRAVE TË 
NDOTURA INDUSTRIALE 

Përveç pajisjes për trajtimin e ujërave sanitare-fekale kemi 
mundësinë t’ju ofrojmë edhe pajisjet për trajtimin e ujërave të 
ndotura  industriale. Në fakt, ujërat e ndotura industriale 
paraqesin kërcënim në rritje në mbajtjen e pastërtisë të ujërave 
sipërfaqësore dhe nëntokësore, që paraqet arsyen kryesore për 
përfshirjen e këtij lloji të pajisjes në linjën tonë të prodhimit.

Sipas llojit të ndotjes të ujrave të ndotura industriale ndahen në:

 •Ujrat e ndotura të cilat kryesisht përmbajnë substanca joorganike,

•Ujrat e ndotura të cilat kryesisht përmbajnë substanca organike,

•Ujrat e ndotura me degradim të vështirë biologjik,

•Ujrat e ndotura me degradimin të lehtë biologjik,

Sasitë më të rëndësishme të ujërave të ndotura  dalin nga 
industritë  si në vijim:

•Kimike,
•Metalopërpunuese,
•Ushqimore,
•Tekstile,
•Letrës.

Projektimi i sistemit për trajtimin e ujërave të ndotura industriale 
bëhet në pajtim me nevojat dhe kërkesat e investitorit. 
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pH

BUFFER

SISTEMET PËR TRAJTIMIN E UJËRAVE TË 
NDOTURA NË INDUSTRINË USHQIMORE 

DOZIMI I  KEMIKALJEVE

FLOTACIONI

TRAJTIMI MEKANIK

HYRJA

 DEHIDRATORI SPIRAL

REZERVOARI PËR LLUM FBR PRECIPITATOR

DALJA

UJI I NDOTUR

UJI I PASTRUAR

DOZIMI I KEMIKALJEVE

LLUMI

Ujërat e ndotura të industrisë ushqimore përmbajnë sasi të 
mëdha të ndotjes, të cilat mund të jenë komponentët biologjikisht
 lehtë ose vështirë të shpërbëra. Komponentët vështirë  të 
shpërbërë  i nënshtrohen oksidimit kimik e cila dergon deri te 
degradimi i kësaj të fundit. Trajtimi i ujërave të ndotura të 
industrisë ushqimore përbëhet prej fazave si në vijim: trajtimit 
mekanik, trajtimit fiziko-kimik, trajtimit biologjik dhe largimin e 
llumit të shfaqur. 
Me trajtimin mekanik bëhet mënjanimi i gjërave të forta prej 
ujërave të ndotura, me ndihmën e grilave mekanike ose sitës së 
duhur. 

Në fazën e trajtimit fiziko-kimik të ujërave të ndotura, me 
ndihmën e pajisjes për flotacion largohen mbeturinat të cilat do të 
pamundësonin zhvillimin e rregullt të procesit biologjik.  Procesit 
të përshkruar i paraprinë dozimi i kimikateve të caktuara, 
koagulonte dhe flokulante. 
Për trajtimin biologjik të ujërave të ndotura përdoret pajisja SBR 
dhe sipas nevojës pajisja FBR ose MBR. Llumi i fituar nga reaktori 
biologjik dhe pajisjes për flotacion tubohet në rezervoarin për llum
 prej nga shkon në dehidrimin mekanik. Në këtë mënyrë sasia e 
llumit të krijuar zvogëlohet shumëfish, lehtë ripunohet ose 
tjetërsohet.   

Sistemet i projektojmë sipas nevojave dhe kërkesave të klientit.
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TRAJTIM MEKANIK I UJËRAVE TË NDOTURA 

Pajisjet për trajtimin mekanik të ujërave të ndotura shërbejnë për
 pastrimin e ujrave të ndotura komunale dhe industriale. Gjatë 
procesit të trajtimit të ujërave të ndotura komunale përdoren në 
fazën e largimit të gjërave të forta prej ujërave të ndotura të cilat
 mund të jenë lundruese apo të shpërndara (qeset plastike, leckat,
 gjethet, copëzat e drurit apo të gjërave të tjera). Në rastin e 
ujërave të ndotura industriale shërbejnë për largimin e pjesëve të 
papërpunuara nga procesi i prodhimit të cilat mund ta pengojnë 
punën e rregullt të pajisjes për trajtim (bllokimi i tubacioneve, 
pompave etj.). Pajisjet për trajtim mekanik të ujërave të ndotura 
përdoren edhe për të reduktuar ngarkesën organike të këtyre të 
fundit (BOD5 dhe COD).
     
Grila të pajisjes mund të jenë:
•grila e ashpër; me vrimë të hapur 10 – 100 mm
•grila të mirë ose sitë; me vrimë të hapur 0,5 – 6 mm

Grila të ashpra përdoren për trajtim të ujërave të ndotura 
komunale tek pajisjet me kapacitet 200 – 5000 BE, si dhe tek disa 
degë industriale ku ky lloj trajtimi plotëson parametra të 
parapara dalëse. Grila të ashpra mund të jenë manuale dhe 
automatike. Tek grila manuale mbeturinat e tubuara hiqen me 
dorë përderisa ato automatike posedojnë sistemin për heqjen 
automatike të mbeturinave dhe deponimin e tyre në rezervoarin 
përkatës.    

Grila të mira ose sita përdoren tek pajisjet për trajtimin e ujërave 
të ndotura komunale me kapacitet 500 – 5000 BE dhe tek trajtimi 
i ujërave të ndotura industriale. Mund të kenë pastrimin 
automatik dhe gjysmë-automatik të gjërave të tubuara të cilat 
deponohen në rezervoarin përkatës. 

Ujërat e ndotura me trajtim mekanik dërgohen me presionin apo 
gravitet, varësisht prej nevojave dhe kushteve në teren. 

Pajisjet mund të jenë të pajisura me: 

•sistemin për pastrim automatik, 
•sistemin për larjen automatike, 
•sistemin për mbrojtje prej ngrirjes, 
•shtypësin e mbeturinave të ndara, 
•sistemin për paketim të mbeturinave të ndara në qesen e 
pafund, 
•konvejer për transportim të mbeturinave të ndara.

MATERIALI PËR NDËRTIM:

Çeliku i pandryshkur AISI 304 - 316L, varësisht prej aplikimit të pajisjes. 

DIZAJNI:

Pajisja mund të jetë:

•e vendosur në kanalin e hapur,
•e projektuar me një dizajn kompakt me një dhomë të integruar. 

Projektimi dhe zgjedhja e pajisjes bëhen në përputhje me llojin dhe 
sasinë e ujërave të ndotura dhe kushteve të procesit të caktuar 
për trajtim i cili vjen pas trajtimit mekanik të ujërave të ndotura.  



68

NEUTRALIZIMI DHE PËRZIERSI GYPOR 

NEUTRALIZIMI I UJËRAVE TË NDOTURA 

Neutralizimi është procesi përmes të cilit vlerën ekzistuese pH 
të ujërave të ndotura e sjellë në vlerën neutrale (pH 7,0). Vlera 
neutrale pH është parakusht për funksionimin e proceseve 
biologjike për trajtimin e ujërave të ndotura.Procedura e 
neutralizimit më së shpeshti përdoret tek ujërat e ndotura 
industriale të cilat varësisht prej llojit dhe teknologjisë së 
aplikuar, mund të kenë vlerën pH 1-14. Rregullimi i vlerës pH 
mundësohet duke shtuar kemikalet në ujërat e ndotura. Lloji dhe
 sasia e kemikaleve të shtuara varen prej vlerës pH të ujërave të
 ndotura. Më së shpeshti përdoren alkaline NaOH ose acidi HCI.    

Procedura e  neutralizimit  kryhet  para procesit  sekondar për 
trajtimin e ujërave të ndotura. 
Sistemi për neutralizim përbehet prej:

•rezervoarit për kemikale,
•pompat për dozim,
•pH sonde,
•njësia për përdorim,
•mikseri.

Projektimi kryhet në bazë të kërkesave për procesin specifik 
për trajtimin e ujërave të ndotura. 

 
PËRZIERSI GYPOR

Përziersi gypor i takon grupit të mikserëve statike dhe ka 
intensitetin e lartë të përzierjes së fluidit në gjatësi prej vetëm 
disa diametrave të gypit. Përzierja e plotë tre-dimensionale 
është e mundësuar falë pllakave të valëzuara prej të cilave ai 
përbëhet.    

Performanca e përziersit gypor:

•I punuar prej polipropilenit,
•Rezistent ndaj kemikaleve agresive, 
•Jashtëzakonisht efikas gjatë përzierjes në një distancë të shkurtër, 
•I përshtatshëm për përzierjen e lëngjeve me viskozitet të ulët,
•Rënia minimale e presionit në vendin e përzierjes. 

Përdoret për:

•Përzierjen  e  lëngjeve,  kemikaleve  dhe  aditivëve  në  trajtimin  e 
ujit dhe ujërave të ndotura, 
•Përzierje  të  lëngjeve  me  ajër  gjatë  procesit  të oksidimit, 
•Operacione përpunimi në impiantet kimike,
•Operacione  përpunimi  në  rastet  kur  është  e nevojshme
 të arrihet efikasiteti i lartë i përzierjes.
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FLOTACIONI

PAJISJA PËR FLOTACION

Pajisja për flotacion DAF (ang. Disolved Air Flotation) shërben për 
trajtimin fiziko-kimik të ujërave të ndotura industriale. Përdoret 
për të hequr grimcat e suspenduara dhe lundruese prej ujërave të 
ndotura (vaji, yndyra, emulsione etj.). Në dalje të pajisjes fitohet uji
 i pastruar dhe llum i mbetjeve. Uji i trajtuar shkarkohet në 
kanalizim ose shkon në trajtim për pastrim të mëtejshëm 
varësisht prej nivelit të kërkuar për trajtimin e ujërave të ndotura.
  
Pajisja për flotacion përdoret si pjesë përbërëse e pajisjes për 
trajtimin e ujërave të ndotura si në vijim: 

•nga  industria  ushqimore  (industria  e  qumështit,  industria  e 
mishit,  thertoret,  përpunimi  i  frutave  dhe  perimeve, 
përpunimi i vajit ....), 
•nga industria e letrës, 
•nga industria metalike,
•nga rafineritë,
•etj.

Përshkrimi i punës së pajisjes 

Ujërat e ndotura teknologjike, me ndihmën e pompës 
ekscentrike, dergohen prej rezervoarit për barazim në pajisjen 
për flotacion. Gjatë asaj kalon nëpërmjet mikserit gypor në të 
cilin bëhet trajtimi kimik i ujërave të ndotura. Ujërat e ndotura 
neutralizohen dhe në të shtohen flokulante dhe koagulante. 

Pas trajtimit kimik në ujërat e ndotura gjendet sasia e madhe e 
grimcave të mëdha e të shpërndara në flokulante. Largimi i 
produkteve të përmendura bëhet me ndihmën e flluskave të imëta 
të ajrit. Flluskat formohen duke  sjellë ujin (me ajrin e tretur nën 
presion prej 3 deri 6 bar) në pajisjen për flotacion, i cili gjendet nën 
presionin atmosferik. Gjatë procesit të përshkruar vjen deri te 
zgjerimi i ajrit të tretur prej ujit në formë të mikro flluskave, të 
madhësisë 20-40 μm. Mikro flluskat e formuara të ajrit lidhen për 
flokule dhe së bashku dalin në sipërfaqe ku formojnë llumin 
lundrues. Llumi prej reaktorit largohet me ndihmën e gërryesit ose
 lëshohen përmes vrimës konike, me ndihmën e ajrit të ngjeshur. 
Efluent (uji i pastruar) largohet prej reaktorit të pajisjes për 
flotacion për trajtimin e mëtejshëm ose në kanalizim. Llumi i ndarë 
shkarkohet në kontejnerin për llum ose në dehidratimin mekanik.

Pjesët përbërëse të pajisjes:

•Reaktori vertikal me prerjen rrethore i punuar prej                  
 polipropilene,
•Pompa furnizuese ekscentrike, 
•Pompa shumëfazëshe për recirkulacion,
•Mikser gyporme mjetet për injektimin e ajrit dhe kemikaleve,
•Stacioni i dozimit për kemikalet.
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BP KF-1 1,0 8-24 5-15 5 4
BP KF-2 1,0-2,0 25-48 15-29 5 4
BP KF-3 2,0-3,0 49-72 30-43 5 5
BP KF-5 3,0-5,0 73-120 44-72 5 6
BP KF-8 5,0-8,0 180 108 7 7
BP KF-10 8,0-10,0 240 144 7 7

FLOTACIONI

Legjenda:

1-Trajtim mekanik
2-Kontejneri për barazim
3- Pompa furnizuese ekscentrike,
4-Pajisja për flotacion
5-Stacioni i dozimit të koagulantit
6-Stacioni i dozimit të alkalieve
7-Stacioni i dozimit të flokulantit
8-Mikseri gypor
9-pH rregullimi
10-Rezervoari për llum
11-Kthim i ujit të filtruar

DALJA

HYRJA

12-Heqja e llumit
13-Ormani komandues
14-Lidhja e ujit
15-Lidhja e rrymës
16-Lidhja e ajrit të kompresuar
17-Objekti për vendosjen e mjeteve

TIPI I 
PAJISJES

KAPACITETI I 
FLOTACIONIT(m3/h)

SASIA E UJRAVE TË 
NDOTURA(m3/dan)

VËLLIMI I BUFFER 
REZERVOARIT(m3)

FUQIA E 
INSTALUAR(kW)

SIPËRFAQJA E 
NEVOJSHME(m2)
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BPF – 400 400
BPF – 1000 1000
BPF – 1500 1500
BPF – 2000  2000
BPF – 5000  5000
BPF – 10000  10000

PAJISJET PËR PËRGATITJEN E POLIELEKTROLITEVE 

Në fabrikat për trajtimin e ujërave të ndotura dozohen oksidantet,
 koagulantet dhe flokulantet, koncentrimi prej 0,05 deri 1,5%, i cili 
është i përcaktuar me kapacitetin e pompës për dozimin e 
kimikateve (nuk mund të dozohen koncentrimet më të mëdha). Në 
rastin e furnizimit me tretësirat kimike të përgatitura, masa dhe 
volumeni i kimikateve rritet deri në 2000 herë.  

Pajisja plotësisht e automatizuar për përgatitjen dhe dozimin e 
tretësirave kimike për operimin e vazhdueshëm. Pajisja është 
kompakte në fakt kombinon përgatitjen, dozimin, njomjen, 
shkrirjen dhe maturimin. 
Kërkesat e caktuara me ligj për përpunimin kualitativ të ujërave 
të ndotura  industriale dhe ujërave të pijshëm, ndikojnë në 
aplikimin e teknologjive të cilave ndër të tjera u nevojiten 
oksidantet, koagulantet dhe flokulantet më saktësisht kimikatet 
për kthjelltësinë e ujit.  

Për shkak të rritjes së nevojës për transportimin dhe ruajtjen e 
kimikateve, të cilat i nënshtrohen rregullores së veçantë ligjore 
për kimikatet, shumëfish është më ekonomike furnizimi me 
kimikatet e koncentruara në formën e granulave ose pluhurit.  

Pajisja mundëson përgatitjen e tretësirave kimike prej 0,01 deri 2% 
duke përdorur kimikatet e koncentruara në formën e granulave ose
 pluhurit. 

Pajisjet për përgatitjen e polielektroliteve  përdoren për:

•Trajtimin e ujërave të ndotura,
•Koagulimin,
•Flokulacionin

Aplikimi në industri:

•Trajtimi i  ujërave të ndotura industriale kimike,  metalike dhe 
industrinë ushqimore. 
•Riciklimi,
•Prodhimi i letrës,
•Përgatitja e ujit të zbutur dhe të demineralizuar 

Aplikimi në procesin teknologjik për fitimin e ujit të pijshëm: 

•Para oksidimi i ujit të papërpunuar, 
•Koagulimi i ujit,
•Flokulimi i ujit,
•Trajtimi i ujërave të ndotura industriale nga sistemi për 
përgatitjen e ujit të pijshëm me mundësi të rikthimit të atij
 uji përsëri në prodhim. 

TIPI I PAJISJES KAPACITETI(l/h)
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NORMA: DIN 1-14404

GULD MAM 
100-KR-P-G-2 2 14 6 10,70

GULD MAM 
100-KR-P-G-4 4 24 6 15,70

GULD MAM 
100-KR-P-G-6 6 36 6 23,30

GULD MAM 
100-KR-P-G-8 8 47 6 30,70

AUTOLARJET

Projektimin, prodhimin dhe montimin e auto larjeve 
vetë-shërbyese ofrojmë në bashkëpunim me prodhuesit e njohur 
nga Unioni Europian me përvojë shumëvjeçare (prej vitit 1993) në 
prodhimin  dhe  servisimin e tyre.  

Pajisja vetë shërbyese me presion të lart për larjen e veturave 
paraqet zgjidhje unike në aspektin e kostos, praktikës dhe 
ruajtjes të ambientit. Vetë procesi i larjes të veturave është 
shumë i thjeshtë dhe përbëhet prej dy fazave: LARJA DHE 
SHPËRLARJA (pa përdorimin e brushës, sfungjerit apo të ndonjë 
mjeti tjetër mekanik). 
Projektimi dhe ndërtimi i pajisjes është i bazuar në 
plotësimin e kritereve të mëposhtme:   

•siguria dhe besueshmëria e pajisjes
•përdorim i thjeshtë dhe i lehtë 
•mirëmbajtja e lehtë 

Proces i larjes, në fakt kyçja e sistemit fillon me futjen e 
monedhave, kartelës kreditore, zhetonit ose çelësit memoristik 
(programohet duke përdorur pajisje të veçantë). Koha 
mesatare e nevojshme për larje është 5-6 minuta dhe varet 
prej madhësisë dhe shkallës të papastërtisë së sipërfaqes të 
automjetit.  

Oferta e kompanisë sonë përbëhet prej hartimit të zgjidhjes 
ideale, duke zgjedhur opsionin më të mirë, prodhimin, 
shpërndarjen, instalimin dhe servisimin e pajisjeve të dërguara. 

Për të arritur kursimin e ujit për larjen e veturave e njëkohësisht 
edhe mbrojtjen e ambientit kemi mundësinë t’ju ofrojmë sistemin 
për trajtim dhe riciklim të ujërave të ndotura. 

Në atë mënyrë arrihet kursimi i ujit prej 80% në krahasim me 
harxhimet para vendosjes së tyre. Ndërsa 20% të tjera 
plotësohen prej sistemit ekzistues për trajtimin e ujit.  

Pjesët themelore të sistemit vetë shërbyes me presion të lart 
për autolarjet janë: gjeneratori, pajisja për trajtimin e ujit, pajisja 
për monedha, sistemi për parandalimin e ngrirjes të ujit, motori, 
mbikëqyrja me telekomandë, thithëse vetë shërbyese.  

Pjesët  e  gjeneratorit  janë:  doreza  me  presion  të  lart  për 
pastrim, pajisja për kyçje me rotacion për gyp (360°), pompa 
me presion të lart me program.
Pajisja për përgatitjen e ujit mund të jetë: 

•për zbutjen e ujit, 
•për osmozë reverse.

Në dhomën e motorit janë: pajisja për trajtimin e ujit, energjia 
për ngrohjen e ujit për larje (gaz, rrymë etj.), sistemi për 
ngrohje nën dysheme. 

BOKSEVE
TIPI I PAJISJES NUMRI I SIPËRFAQJA E NEVOJSHME(m2) FUQIA(kW)

(copë) L(m) B(m)

Të gjitha informatat e hollësishme (hartimi, dimensionet, përshkrimi 
teknik dhe mënyra e instalimit) do t`ua dërgojmë në kërkesën tuaj.
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5 

 

BP ASP ULTRA

M 100xQ (l/s)

L 200xQ (l/s)

XL 300xQ (l/s)

AB SN

SHENJAT

PAJISJA(QENDRIMI) SHENJA MBUSHJA NUMRI  I   MUREVE

VETËMBAJTËS                                                              SN  -1

TË PËRFORCUAR                     AB               BETON I ARMUAR                     2

KUPTIMI SHENJA

BOD
KËRKESA PESËDITORE 

BIOKIMIKE  PËR OKSIGJEN

NEVOJA KIMIKE PËR OKSIGJEN COD

MBETJET E SUSPENDUARA SS

FORMA  E  PAJISJES SHENJA

DREJTËKËNDOR                                            P

RRETHOR O

PASTRUESIT BIOLOGJIK TË UJRAVE TË NDOTUR

LLOJI I PAJISJES SHENJA 

PAJISJA AEROBE-ANAEROBE BP ASP

PAJISJA AEROBE-ANAEROBE ME 
FILTRIM MEMBRANOR

SBR PAJISJA BP SBR

PAJISJA ME PËRHAPJEN E BIOMASËS BP FBR

SEPARATORËT

LLOJI I PAJISJES SHENJA 

SEPARATORI I VAJRAVE BP OLEX

SEPARATORI I YNDYRNAVE     BP FETEX

SEPARATORI I VAJIT

SHENJA MADHËSIA

REZERVOARI PËR LLUM

FILTRI

SHENJA LLOJI

KF KOALESCENT        

  SF                                   ABSORBUES

KOALESCENT DHE 
KF/SF

ABSORBUES

BE SHENJA

DERI 30 K

PREJ 30 DERI 200 N

VENDOSJA E PAJISJES SHENJA

PARALEL P

SERIK       S

NË BETON        B

ECONOMIC        E



NORMA

3 0,953 0,9 0,9 ISO 1183

2 22 26 33 ISO 527-1
2 32 × × ISO 527-1

2 800 950 1300 ISO 527-1
2 12 40 6 ISO 179

N/mm2 40 50 65 ISO 2039-1

K×1/10 2×10-4 <2×10-4 1×10-4-2×10-4 DIN 53752

VSP/A/50)
°C 123 149 155 ISO 306

VSP/B/50)
°C 67 73 90 ISO 306

>1015 >1015 DIN VDE 0303
>1016 >1016 DIN VDE 0303

 Hz) × 2,5 2,3 2,3 IEC 250

(PRI 10 Hz)
× 6×10-4 3,5×10-4 3,5×10-4 IEC 250

3 3

3 3
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Masat plastike janë komponentët e larta-molekulare organike të
 fituara me mjetet sintetike, artificiale. 

Polipropilene është polimeri i fituar me procesin e koordinuar të 
polimerizimit në të cilin disa molekula të vogla të propilen 
monomerit, ndahen në mënyrë të rregullt dhe  lidhen në zinxhir 
të gjatë –makromolekulë. Përpunohen me injektimin në kallëpe 
ose kullimin (ekstruzion), në temperaturë prej 200°C deri 300°C.   
 

Polietileni PE është prodhimmakromolekular i i fituar me 
polimerizimin e etilenit. 

Bazën e prodhimit të produkteve tona e bëjnë pllakat 
polipropilene dhe polietilene. Pllakat formohen sipas kërkesave 
dhe lidhen me saldim. 
Bëjmë 3 lloje të saldimit:  
•saldimi me ndihmën e ajrit të nxehtë dhe elektrodave,
•ekstradimi me ndihmën e ajrit të nxehtë dhe elektrodave,
•saldim i makinës.

VETITË E MATERIALEVE POLIMERE

VETITË NJËSIA MATËSE POLISTON I ZI        
 PE 300

POLISTON GRI 
PP (COPO)

POLISTON GRI
PP (HOMO)

PESHA SPECIFIKE g/cm

PESHA MOLEKULARE Mio./m. >0,25 × × ×

FORCA ELASTIKE                                         N/mm

FORCA KUFITARE ELASTIKE N/mm

ZGJATIMI GJATË THYERJES % >800 >50 × ISO 527-1
MODULI I   ELASTI TICITETIT N/mm

NDJESHMËRIA m'/mm

NGURTËSIA (GJATË 
PRESIONIT TË SFERËS 30S)

NGURTËSIA (SIPAS SHORE-UT) × 63 69 72 ISO 868
REZISTENCA NDAJ GËRRYERJES × 450-550 × × ×

TRETJA                                                            °C 130-135 160-168 160-168 DIN 53736
PËRÇUESHMËRIA TERMIKE W/mK 0,43 0,22 0,22 DIN 52612
KOEFICIENTI LINEAR I 
SHTRIRJES (20-100°C)

VICAT (TEMPERATURA E ZBUTJES

VICAT (TEMPERATURA E ZBUTJES

REZISTENCA SPECIFIKE E KALIMIT ×cm >1013

REZISTENCA E SIPËRFAQES >1014

FORCA DIELEKTRIKE kV/mm 50 50 50 DIN VDE 0303

NUMRI DIELEKTRIK   (PRI 2-106

FAKTORI DIELEKTRIK I HUMBJES 

•Qëndrueshmëria e shkëlqyer (PP është rezistent ndaj kimikateve dhe mjediseve 

agresive  (është  i  përshtatshëm  për  kanalizimin  e  ujërave  të  ndotura 

industriale  dhe  të  shtëpive),  është  rezistent  ndaj  temperaturave  të  larta  (i 

përshtatshëm për përdorim deri 95°C), është rezistent ndaj goditjeve dhe në 

temperatura të ulëta gjë e cila mundëson vendosje në temperaturat nën 0°C.)  

 

• Pesha e vogël vetijake (Dendësia: 0.855 g/cm – amorfe; 0.946 g/cm      Kristale)

•Ekologjikisht i pranuar  (Materiali tashmë i përdorur mund të riciklohet, ndërsa 

papërshkueshmëria e plotë nga uji të komplet sistemit e pamundëson ndotjen e 

mjedisit.) 

•Karakteristikat Hidraulike (Muret e brendshme jashtëzakonisht të lëmuara 

minimizojnë mundësinë e bllokimit dhe dëmtimit gjatë abrazionit, tubimit të 

shtresave dhe mikroorganizmave.)  

•Pesha e konsideruar vetijake

(betoni  i  lehtë(vëllimi  deri  1900  kg/m3),  të  zakonshme  (1900  deri 2500 

kg/m3) dhe të rënda (mbi 2500 kg/m3))
•Përçueshmëria relativisht e lartë e zërit dhe ngrohjes 

•Komplikimi relativ i punëve 

(Vendosja  e  nevojshme,  heqja,  pastrimi  i  karkasave,  vendosja  e lidhja e 

armaturës në fakt rrjeteve të përforcuara. Betonimi kryhet në shtresat 

për shkak të nxehtësisë e cila shfaqet gjatë hidratimit të çimentos.)  
•Vështirësitë  në  kontrollin  e  armaturës  në  strukturë  pas përfundimit të 

betonimit 

•Vështirësia e punëve gjatë dimrit 

•Asnjë beton nuk është i papërshkueshëm nga uji (Klasat e 

rezistencës VDP1 deri VDP3, në fakt prej <10mm deri <50mm)

POLIPROPILEN BETONI I ARMUAR
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MËNYRA E NDËRTIMIT/MONTIMIT

MONTIMI I PAJISJEVE RRETHORE ME MURIN NJËFISHOR DHE 
MONTIMI I PAJISJES ME FORMË DREJTKËNDËSHE – TIPI SN 
(sipërfaqja e gjelbër) 

Është e nevojshme të bëhet gërmimi cca 40 cm më i gjerë se 
dimensionet e dhëna të pajisjes. Planifikimi i gërmimit të pjesës së 
poshtme bëhet me një saktësi prej ±3 cm. Të gjitha punimet e 
nevojshme tokësore bëhen në prani të mbikëqyrësit – inxhinierit. 
Pjesa e poshtme për gërmim duhet të jetë në terrenin 
mbështetës/mbajtës. Në fund të gërmimit vendoset tampon 
shtresa e zhavorrit ose rërës me granulometri 0 – 32 mm dhe 
trashësisë min. 5 cm. Shtresa planifikohet vrazhdë dhe 
kompaktësohet ashtu që në plenumin përfundimtar nën pllakën e 
themelit fitohet moduli i kompaktit Me = 40 MPa. Mbi atë betonohet 
pllaka e themelit të dyfishtë e përforcuar me trashësi 20-25 cm.  
Klasa e betonit përcaktohet varësisht prej ngarkesës së planifikuar, 
kapacitetit të kërkuar, kushteve gjeomekanike dhe hidrogjeologjike 
(niveli i ujit nëntokësor).  I njëjti, mandej, vendoset në mes të 
gërmimit, dhe lidhet për gypin e hyrjes dhe të daljes. Gjatë mbulimit 
të hapësirës ndërmjet pajisjes dhe gërmimit me rërën e njomë, 
pajisja duhet gradualisht të mbushet me ujë, deri te maja dhe të lihet
 e mbushur.  

Para vendosjes të pajisjes është e nevojshme të bëhet gërmimi i dheut, 40 
cm më e madhe se diametri i pajisjes, nga 20 cm në çdo anë. Planifikimi i 
gërmimit të pjesës së poshtme bëhet me një saktësi prej ±3 cm. Të gjitha 
punimet e nevojshme tokësore bëhen në prani të mbikëqyrësit – inxhinierit. 
Pjesa e poshtme për gërmim duhet të jetë në terrenin mbështetës/mbajtës. 
 Në rastet kur karakteristikat gjeomekanike të terrenit kërkojnë thellësi të 
madhe të gërmimit, është e nevojshme të bëhet zëvendësimi i themelit 
ekzistues të terrenit. Në fund të gërmimit vendoset tampon shtresa e 
zhavorrit ose rërës me granulometri 0 – 32 mm dhe trashësisë min. 5 cm.  
Shtresa planifikohet vrazhdë dhe kompaktësohet ashtu që në planumin 
përfundimtar nën pllakën e themelit fitohet moduli i kompaktit Me = 40 MPa. 
Mbi atë betonohet pllaka e themelit të dyfishtë e përforcuar me trashësi 
20-25 cm.  Klasa e betonit përcaktohet varësisht prej ngarkesës së 
planifikuar, kapacitetit të kërkuar, kushteve gjeomekanike dhe 
hidrogjeologjike (niveli i ujit nëntokësor). Betoni duhet të rrafshohet mirë në 
mënyrë që të shmanget dëmtimi i pajisjes, të kushtohet vëmendja për 
kryerjen e duhur të vazhdimit të betonimit (përpunimi mekanik i shtresës 
përfundimtare dhe përdorimi i shtojcave për hidroizolim).   Pajisja vendoset 
në mes të gërmimit (në largësi prej 20 cm nga buza e gërmimit), dhe lidhet 
për gypin e hyrjes dhe të daljes.  Gjatë betonimit të mureve, në fakt 
plotësimin e hapësirave ndërmjet mureve të dyfishta të pajisjes me 
konsistencë të ulët të betonit, brendësinë e kësaj të fundit duhet mbushë me
 ujë, në shtresat të cilat përcjellin shtresat e betonimit (deri 30 cm). Gjatësia 
maksimale e betonit nuk guxon të kaloj 1 m/ditë.   Mbulimi i pajisjes bëhet me 
rërë të njomë në shtresat prej 15 cm, me nguljen manuale të shtresave. Mbi 
pajisjen e vendosur është e nevojshme të bëhet pllaka e betonit e përforcuar 
në pajtim me ngarkesën e parashikuar (klasa e betonit, renditja e armaturës, 
trashësia e pllakës duhet ti konvenoj ngarkesës së ardhshme). 

Informacionet per instalim jane te pergjithesuara,gjithsesi duhet  përshtatur  kushteve në terren (gjeomekanike, 
hidrologjike, infrastrukturore, etj). Të gjitha informatat e nevojshme në lidhje me specifikat e instalimit, është e mundur për 
të marrë nga projektuesi dhe prodhuesit e pajisjes.

Para vendosjes se pajisjes nevojitet që të bëhet germimi i trollit cca 
160cm  me  e  gjerë  se  dimenzionet  e  pajisjes.Inxhinieri  mbikqyrës 
duhet të kontrollojë gërmimin para vendosjes se pajisjes.Në fund të 
gërmimit vendoset tamponi me zhavor trashesi 15-20 cm. 
Shtresa  planifikohet  i  përafërt  dhe  kompaktohet  në  mënyrë  që 
planumi  final  te  jete(30-40  cm  mbi  shtresën  e  fundit  të  betonit). 
Lartësia  maksimale  e  betonit  nuk  duhet  të  kalojë  1  m  /  ditë. 
Vëmendje  e  veçantë  duhet  të  kushtohet  betonimit  te  rregullt  sa  i 
perket  vazhdimeve  (betone  papërshkueshëm  nga  uji).  Mbushja 
behet  me  rërë  të  lagur  në  shtresat  e  15  cm,  me  shtresa  duke  e 
ngjeshur me dorë. Mbi pajisjet e montuara duhet të vendoset pllaka 
betonarme  ne  baze  te  ngarkesave  (klasa  e  betonit,  armatura, 
trashësia  e  pllakes  duhet  të  përmbushë  kërkesat  e  ardhshme). 
Pajisja duhet të mbetet e mbushur me ujë.

MONTIMI I PAJISJEVE RRETHORE ME MURIN E DYFISHT dhe 
PAJISJES ME FORMË DREJTKËNDËSHI – TIPI AB (sipërfaqja e 
trotuarit, ujërat e larta nëntokësore, thellësia me e madhe e 
montimit).

MONTIMI  I  PAJISJES  ME  FORMEDREJTEKENDORE  
(sipërfaqja  e  trotuarit,  ujërat  e  larta  nëntokësore, 
thellësia me e madhe e montimit).

INSTALIMI  I  PAJISJES  NE  FORME  DREJTKËNDËSHE  (ZONA  E 
GJELBËR)
Është e nevojshme për të kryer gërmimet prej rreth 40 cm të gjera 
se dimensionet e pajisjes. Inxhinieri mbikëqyrës duhet të inspektuar 
gërmimet para se pajisja është instaluar. Në fund të gërmimit është 
vendosur zhavorr çakëll  ose trashësi  prej  15-20 cm. Shtresa është 
planifikuar e përafërt dhee  kompaktuar në mënyrë që planumi final 
te kete ngjeshjen e kerkuar. Mbi te betonohet pllaka e armuar ne te 
dy  zonat  trashësi  te  pllakës  20-25  cm.  Klasa  e  betonit,  armatura, 
trashësia  e  pllakes  duhet  të  përmbushë  kërkesat  e  aftesise 
mbajtese gjeomekanike dhe hidrologjike per ngarkesen e planifikuar. 
 
Pajisja vendoset në mes të gërmimit dhe të lidhet me gypat hyres 
dhe  dales.  Gjate  mbushjes  se  hapsires  ndermjet  pajisjes  dhe 
germimit me rere te lagesht,pajisja duhet qe gradualisht te mbushet
 me uje  deri ne  lartesi.Pajisa duhet te mbetet me uje.  
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Kozaračka 21A
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Tel: +382 20/240-780
Fax: +382 20/240-781
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