
  

 
 
                                 דריידן אקווה - דיפיוזרים 

                                        
 אוורור מים, חמצון ופעולת ערבובשימוש: 

 
 :יחודיים מאפיינים

 
 בעלי מערכת איזון פנימית., למחצה יםגמיש צינורות , בועות-י מיקרומפזר

 ו בועות צינורות גמישים למחצה לפיזור מיקר ינםהדריידן אקווה הדיפיוזרים של 
 בערבוב  ות רגילותבועמדפיוזרים של טובים ביותר בשוק ויעילים פי חמש ה

 מ"מ.  1גודל בועה ממוצע של בזכות  אוורורוקיבולת ה
 בדרך כלל מתחברהדיפיוזר לדיפיוזרים של דריידן אקואה יתרון משמעותי בהתקנה, 

מצידו השני מתחבר  הראשי  צינורהעם חיבור מהיר. בצורת טבעת  ראשיהזנה לצינור 
 . בר(  1לחץ נמוך )סביב מפוח ל

פלסטיק,  מדופניםבתחתית של מאגרים גם  במיכליםקלים מאוד להתקנה הדפיוזרים 
 מפוחים פועלים ומאגר המים מלא.לתחזוקה גם בזמן שהניתנים ו

 בתחתית  יםשארלכן נוחזור -אלשסתום ו תאיזון פנימימערכת עם  יםמגיע יםהדיפיוזר
 .גן אותו לבסיס לאללא הצורך המאגר 

 
 יתרונות עיקריים:

 

 טרמ 3עד ו שמגיע באורכים שונים בצורת צינור  מפזר . 

 שונות בתכנון וריאציות  מאפשר המבנה החצי גמיש 
 במהירות. המיישומערכת האוורור ו           

 אגמים, ו של שפכים במאגרים מעולהוערבוב אוורור  כולתי 
 במאגר. אצותהווצרות זעור ילמ תשמסייע           

  מאגרים מדופנים בפלסטיק.אוורור יעיל מאוד של 

  3-ההפרש לחץ פחות מ psi 

  שעה-ואטילוקילוגרם / ק 5 עדגבוהה של העברת חמצן  
 על ידי יצור מיקרו בועות      

 קל מאוד לניקוי ותחזוקה  
 
 

 בסיסיים:תכנון קריטריוני  -של דריידן אקווה  דיפיוזריםהתקנת 
 

 תהליכי בDestratification . )1 ב  השתמש)ערבול שכבות X 3 'דיפיוזר  מ 
 של שטח פני מים. מטר מרובע 1000לכל אוויר  של  m3/hr  10  או      

 ב  1השתמש  טיפול ביולוגי בשפכים עירונייםב X 3  מ' דיפיוזר 
      m3/hr 10 50-100לכל אוויר  של PE .)שווה ערך אוכלוסייה(  

  .1ב  השתמש טיפול ביולוגי בשפכי חקלאות X 3 'דיפיוזר  מ 
 בקר.ראשי  10לכל לכל אוויר  של m3/hr 10  או      

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 לדפיוזרים של דריידן אקווהיישומים מומלצים 
 

  ביולוגי טיפולSBR   זבל תמטמנבתשטיפי. 

  חקלאותמהשפכים  מיבטיפול.  

 של אגמים ומאגרים דסטרפיקציה. 

 הפחתת ה THM  מאגריםב. 

 לחקלאות אוורור מים. 

 .אורור מתמשך למאגרים, בריכות או ביצות 
 
 
 
 

 
 
 

 שונים וכמות החמצן המוזרמתטבלת אורכי דיפיוזרים 
 

מספר 
 קטלוגי

אוויר   ספיקת תאור
m3/hr     

 

 /יום2Oכמות חמצן מועברת בק"ג  משקל 
 חמצן רווי. 50%לכל דיפיוזר בעומקים שונים ועם 

 מ'4 מ'3 מ'2    

מ' 0.33דיפיוזר  70000  2Oק"ג  2O 3.0ק"ג  2O 2.5ק"ג  2 ק"ג 0.5 1 

מ' 0.66דיפיוזר  70001  2Oק"ג  2O 6.0ק"ג  2O 5.0ק"ג  4 ק"ג 1.0 2 

מ' 1.00דיפיוזר  70002  2Oק"ג  2O 9.0ק"ג  2O 7.5ק"ג  6 ק"ג 1.5 3 

מ' 1.33דיפיוזר  70003  2O ק"ג  2O 12ק"ג  2O 10ק"ג  8 ק"ג 2.0 4 

מ' 1.66דיפיוזר  70004  2Oק"ג   2O 15ק"ג  2O 12ק"ג  10 ק"ג 2.5 5 

מ' 2.00דיפיוזר  70005  2O ק"ג  2O 18ק"ג  2O 15ק"ג  12 ק"ג 3.0 6 

מ' 2.33דיפיוזר  70006  2O ק"ג  2O 21ק"ג  2O 17ק"ג  14 ק"ג 3.5 7 

מ' 2.66דיפיוזר  70007  2O ק"ג  2O 24ק"ג  2O 20ק"ג  16 ק"ג 4.0 8 

מ' 3.00דיפיוזר  70008   NRV 
 עם 

 2O ק"ג  2O 27ק"ג  2O 22ק"ג  18 ק"ג 4.5 9

 
 
 
 
 
 
 
 


