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חברת אפ-פלו מתמחה במתן פתרונות הנדסיים מתקדמים לטיפול בשפכי הרפת .החברה
עוסקת בפיתוח ,הקמה ותפעול מערכות ייעודיות לטיפול בשפכי הרפת לצורך הזרמתם
למערכת הביוב המרכזית כחוק.
אנו מאמינים כי לכל רפת נדרש פתרון ייחודי המתאים בדיוק לה .לאחר סיור בשטח ,איסוף
נתונים וניתוח טכנו-כלכלי ,נציג להנהלת הרפת את הפתרון האידיאלי עבורה .השיטה
המודולרית מאפשרת השתלבות במערכות טיפול קיימות תוך ניצול תשתיות ונכסים הקיימים
ברפת.

טכנולוגיית הUFT -
טכנולוגיה ייחודית אשר פותחה עבור צרכי הרפת הישראלית ודרישות הרגולציה המקומית,
מאפשרת לכל רפת לבצע טיפול קדם ברמה הדרושה ,בנוחות תפעולית וכדאיות כלכלית.
המערכת מודולרית ,אוטומטית ,מרחיקה את כל הפרמטרים הנדגמים כולל  COD, TSS, TKNו-
 ,TPאינה עושה שימוש בכימיקלים ודורשת תחזוקה ותפעול מינימאליים.
 - UFT sieveשלב ראשון
מערכת סינון לשפכי הרפת .מבצעת הרחקה של מוצקים משפכי הרפת .סינון ראשוני המביא
לירידה של כ  60%מתכולת החומר הייבש ,מונע סתימות במערכת ההולכה ,משפר את ביצועי
בור ההפרדה או הבריכות הקיימות ומקטין את הצורך בפינוי זבל רטוב ובוצה.
 - UFT solidשלב שני
מערכת שיקוע גרביטציונית .תהליך שיקוע ייחודי אשר מבצע הרחקה אופטימלית של מוצקים
מרחפים .המערכת אוטומטית ומביאה לירידה של כ 90%-מהמוצקים המרחפים ) (TSSוכ-
 50%מהעומס האורגני ) (CODללא שימוש בכימיקלים .ניתן להשתמש בבור הקיים ברפת.
 - UFT agroשלב שלישי
מערכת מתקדמת המבצעת הרחקה של עומס אורגני ונוטריאנטים ) TP ,CODו (TKN -ע"י
טיפול ביולוגי אירובי וללא שימוש בכימיקלים .המערכת בעלת ייציבות תהליכית לאורך כל ימות
השנה ועמידות בפני עומסים חריגים הודות לשימוש בטכנולוגיית הנשאים הביולוגיים.

יתרונות עיקריים
 qעמידה בדרישות הרגולטור העדכניות
לשנת  - 2022הרחקת כל המזהמים
הנדרשים.
 qטכנולוגיה ייחודית וירוקה ללא כימיקלים
וללא פליטת גזי חממה מסוכנים.
 qכל הפתרונות תחת קורת גג אחת.

 qשדרוג מתקנים קיימים כולל בורות ובריכות
חמצון.
 qשילוב הגנות דיגיטליות ופיזיות מפני גלישות
שפכים לסביבה ומערכת התראות לסלולר.
 qמחלקת הנדסה אשר מתמחה בטיפול
בשפכי רפתות.

שירות מקצועי
 qתחזוקה ותפעול מתקנים  -תחזוקה שוטפת של מתקנים ואספקת חלפים ,לטובת תפקודם
האופטימלי לאורך שנים.
 qתמיכה טכנית והדרכה  -מענה זמין והדרכה לתפעול המערכת ופתרון תקלות.
 qייעוץ ותכנון רגולטורי  -ליווי מקצועי והנדסי לטובת תכנון מערכת טיפול בשפכים וקבלת
אישורים והיתרים.
 qסקר שפכים  -ביצוע סקר שפכים לצורך אפיון ,בקרה ושיפור תהליכים ומערכות קיימות.

מוצרים לטיפול בשפכי רפתות
סדרת מוצרי UFT
מערכת טיפול קדם לשפכי הרפת לצורך הזרמתם למערכת הביוב הראשית .מערכת אוטומטית אשר מבצעת טיפול מקצה לקצה בכל
שפכי הרפת לכל אורך השנה .המערכת תוכננה להרחקה של כל המזהמים הנבדקים ביעילות מירבית ,ללא שימוש בכימיקלים וללא
התערבות צוות הרפת .טכנולוגיית  UFTמשלבת תהליכים פיזיקליים וביולוגיים מודולרים המאפשרים שימוש במערכות קיימות תוך
ניצול ושיפור נכסים בבעלות הרפת .כל תוצרי הלוואי של המערכת הינם טבעיים ומפונים בקלות עם שאר הזבל ברפת.
תכנון ופיתוח המערכת בוצע תוך התחשבות עליונה בפשטות ונוחות תפעולית .מלבד פינוי הזבל המופרד ,אין הרפתן נדרש בפעולה
יומיומית לצורך תפעול המערכת.

UFT sieve
מערכת לסינון שפכי הרפת הגולמיים .סינון המוצקים משפכי הרפת משפר
משמעותית את תפקוד בורות ההפרדה הקיימים ,מונע סתימות בצנרת הביוב
ומהווה שלב מקדים חשוב לכל תהליך טיפול מתקדם .החומר המוצק נפלט ברמת
יובש גבוהה ומאפשר מיצוק זבל רטוב או קילטור בסככות.
 qהרחקה של כ 60%-מוצקים.
 qמניעת סתימות.
 qשיפור ביצועי בריכות החמצון ובורות ההפרדה וצימצום תדירות הניקוי שלהן.
 qהמוצקים נפלטים ברמת יובש גבוהה.

+

UFT solid
מערכת שיקוע חכמה להרחקת מוצקים מרחפים ועומס אורגני ) TSSו.(COD-
תהליך שיקוע רב שלבי ,ללא כימיקלים עם פינוי משקעים רציף .המערכת מיתרת
את הצורך בבור השיקוע הקיים ברפת ותפעולו .מהלך זרימה ייחודי המביא
להרחקה של  90%מהמוצקים המרחפים.
 qהרחקה של  90%בערך ה TSS -ו 50%-בערך ה.COD -
 qללא שימוש בכימיקלים  -עלות תועלת גבוהה.
 qמחליף את בור השיקוע הסטנדרטי.
 qשיפור נוסף בביצועי בריכות חמצון וצימצום תדירות הניקוי שלהן.

+

UFT agro
מערכת טיפול ביולוגית-אירובית-אינטנסיבית להרחקת כל הפרמטרים הנבדקים
) ,TSS ,CODחנקן וזרחן( .המערכת בנויה משני ראקטורים בטור .אוכלוסיית
החיידקים בריאקטורים מוגנת בתוך נשאים ביולוגיים וניזונה מהחומר האורגני
בשפכים .למערכת עמידות גבוהה בפני עומסים חריגים ויכולת התאוששות
מהירה .המערכת פועלת ביעילות מירבית עם טביעת רגל סביבתית נמוכה.
 qהרחקה של כל הפרמטרים הנבדקים ,TSS ,COD :חנקן וזרחן.
 qעמידה בדרישות הרגולציה המחמירות ביותר והזרמה למט"ש שלישוני.
 qטביעת רגל סביבתית נמוכה ויעילות אנרגטית גבוהה.

+

מודולריות
 UFTהינה מערכת מודולרית לטיפול בשפכי הרפת
יתרון משמעותי של מערכת ה UFT-הוא הגמישות הרבה הנובעת ממודולריות המערכת .כל שלב בתהליך מסוגל לתפקד כמערכת
עצמאית העונה על צורך הקיים ברפת .עקרון זה מאפשר ייעול והשתלבות בנכסים הקיימים ברפת .כמו כן ,מתאפשרת הקמת מתקן
בשלבים והרחבה עתידית פשוטה בהתאם לצורך.
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