SOLARBEE
cyrkulatory wody zasilane energią słoneczną

SOLARBEE - CYRKULATORY WODY ZASILANE ENERGIĄ SŁONECZNĄ

DO ZASTOSOWANIA W:
• ZBIORNIKACH SŁODKOWODNYCH
• RYBOŁÓWSTWIE
• ZBIORNIKACH NA WODĘ PITNĄ
• STAWACH WODY PRZEMYSŁOWEJ
• STAWACH DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
• STAWACH DO PRZECHOWYWANIA OSADÓW
Zasięg aż do 14ha na jedną maszynę

CYKLATORY NA DUŻE ODLEGŁOŚCI SOLARBEE OPIS OGÓLNY
Maszyny SolarBee zostały opracowane w celu zintensyfikowania
procesów mikrobiologicznych w jeziorach, stawach i zbiornikach.
SolarBee działa w oparciu o energie słoneczną a dzięki opatentowanemu systemowi woda krąży na duże odległości.
Maszyny są wyposażone w akumulator, który przechowuje nadwyżkę energii słonecznej zgromadzonej w ciągu dnia, by maszyna
mogła pracować w nocy. SolarBee mają regulowany wąż w części
wlotowej, który kończy się na płycie wlotowej do cylindra centralnego. Na dolnej części cylindra, poniżej powierzchni wody, wirnik
obraca się w sposób ciągły przy prędkości wynoszącej 60 obrotów na min, generując ruch wody w górę. Woda jest
doprowadzana z dolnej części słupa wody przez regulowany wąż i wchodzi do urządzenia dystrybucyjnego, gdzie
przepływa prawie laminarnie promieniowo u góry. Warstwa wody, przemierza bardzo dużą odległość, ponieważ
ma prawie laminarną charakterystykę przepływu. Dzięki takiemu przepływowi maszyna jest bardzo wydajna (zasięg
do 14 hektarów), co jest nieporównywalne z konwencjonalnymi mieszalnikami pracującymi z przepływem turbulent-
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nym, który zanika w odległości kilku metrów.
Generowany przepływ przez wirujące łopatki wirnika nazywany
jest przepływem bezpośrednim (do 12 000 l / min, w zależności od modelu). Bezpośredni przepływ oznacza 2 warstwy wody,
jedna płynie w kierunku maszyny pod powierzchnią na poziomie
wlotu końca węża znajdującej się przy dnie, podczas gdy druga
warstwa wody płynie u góry od maszyny. Ruch dwóch warstw indukuje przepływ w górę między 2 warstwami w zasięgu maszyny, który nazywa się przepływem indukowanym. W ten sposób SolarBee
utrzymuje całkowitą objętość wody w ciągłym ruchu. Maszyny są
wyposażone w akumulatory które oddają nagromadzoną energię
w ciągu dnia do nocnej pracy maszyny dzięki czemu pracuje ona
24/h.

SOLARBEE TO ROZWIĄZANIE NA CAŁE ŻYCIE
• Przynajmniej 25 lat średniej długości życia przy minimalnej konserwacji
• 25-letnia gwarancja na panele fotowoltaiczne
• 10-letnia gwarancja na silnik
• 2-letnia ograniczona gwarancja na części i robociznę
• Konstrukcja ze stali nierdzewnej T316
• Wypełnienia z pianki z polietylenu o wysokiej gęstości
(HDPE)
• Wąż dolotowy z gumy termoplastycznej
• Sitko HDPE
• Betonowe bloki cumownicze zamknięte w HDPE
• Wysoki moment obrotowy, bezpośredni napęd (bez przekładni), niskie napięcie, bezszczotkowy silnik prądu
stałego
• Trzy pływaki w trójkątny wzór o wyporności 660 kg każdy z regulacją ramienia pływającego do prawidłowego pozycjonowania w pionie
• Zdejmowany zespół z łatwym dostępem do silnika i kontrolera cyfrowego.
• 3 x 80WAT panele fotowoltaiczne z odstraszaczem ptaków
• Wbudowany schowek na baterie do pracy w nocy
• Cyfrowy kontroler półprzewodnikowy, zamontowany w odpornej na warunki atmosferyczne (NEMA 4X) obudowie z zewnętrznym bezpiecznikiem rozłączającym.
• Wyjście SCADA poprzez komunikację szeregową RS-232 (Modbus RTU), męski punkt połączenia DB9 wewnątrz obudowy. Dostępne opcje łączności bezprzewodowej
• Odporny na korozję przewód przemysłowy ze zindeksowanymi wodoszczelnymi złączami, aby zapobiec
niewłaściwemu użytkowaniu okablowania
• Ochrona przed lodem
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SOLARBEE - NIEPOWTARZALNY AKCELERATOR KAŻDEJ BIOAUGMENTACJI
TECHNOLOGIE BIOREMEDIACJI STOSOWANEJ W ZBIORNIKACH WODNYCH
Tempo procesu bioremediacji może być wzmocnione przez mieszanie wody w jeziorze lub stawie. Ciągły ruch
w akwenie nasila rozkład mikrobiologiczny, ponieważ liczba kontaktów między drobnoustrojami a pożywieniem
(zanieczyszczeniami) wzrasta. Instalując SolarBee w stawach i jeziorach, nasza technologia bioremediacji zaczyna
działać znacznie szybciej. Jednak mieszanie wody w akwenie wymaga starannego podejścia i profesjonalizmu.
Obszar denny i strefa sedymentacyjna nie może zostać naruszona, ponieważ rozdrobnione i rozpuszczone substancje organiczne oraz rozpuszczone składniki odżywcze ze strefy dennej zbiornika mogą dostać się do słupa wody,
co może mieć niekorzystny wpływ na rozpuszczony tlen i równowagę składników odżywczych w jeziorze, a nawet
może powodować śnięcie ryb jeziorach. Ważne jest również, aby mieszanie miało wpływ na całą objętość wody
w jeziorze, które mają nawet miliony m3 wody. Konwencjonalne maszyny stosowane do mieszania powodują turbulencje (aeratory, pompy). Mieszanie turbulentne działa tylko na bardzo małym obszarze wokół mieszalnika (promień
kilku metrów). SolarBee nie narusza ani nie miesza osadu, działa płynnie i delikatnie, nie naruszając nawet naturalnego rozwarstwienie termicznego jeziora lub stawu.

SOLARBEE - ZASTOSOWANIE W OCZYSZCZANIU ŚCIEKÓW, STAWACH
TRZECIORZĘDOWYCH I ZBIORNIKACH DO PRZECHOWYWANIA OSADÓW
Cyrkulacja na duże odległości przez SolarBee jest skutecznym narzędziem naturalnego przyspieszenia procesów
bioaugmentacji.
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ZALETY ZASTOSOWANIA SOLARBEE TO:
• kontrola pH
• Kontrola populacji sinic i glonów
• Zwalczanie chwastów wodnych
• Optymalizacja jakości ścieków, ogólnie poprawiona
zdolność do biologicznego rozkładu poprzez poprawę metabolizmu, i biologii zbiorników wodnych.
Skuteczne mieszanie często zmniejsza populację glonów które wpływają na ilość rozpuszczonego tlenu
w zbiorniku a także na stężenie CHZT,BZT, zawiesiny
i biogenów
• Lepsze mieszanie może również pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z przeładowaniem, zapachami i gromadzeniem się osadu
• minimalizacja miejsca i kosztów związanych z rozbudową zbiorników
• Gruba, dobrze wymieszana natleniona warstwa
w sposób ciągły utlenia siarkowodór (H₂S) do siarczanu i daje trwałą eliminacja zapachu.
• W nocy lub przy pochmurnej pogodzie, gdy występuje deficyt tlenu na powierzchni, ponowne napowietrzanie powierzchni przez dokładne wymieszanie z użyciem SolarBee
• Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów w stawach beztlenowych lub osadach
• Przyzwoita redukcja poziomu osadów w stawach magazynowych, szczególnie w połączeniu z naszymi technologiami bioaugmentacji
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SPRAWDŹ NASZE TECHNOLOGIE BIOAUGMENTACJI, KTÓRE WSPÓŁPRACUJĄ
Z TECHNOLOGIĄ SOLARBEE:
Vickzyme Powder

Ammonia Guarde

Bioclean TM

BioGuarde II

Bioclean STP

Bioclean Pond Clarifier

Bioclean Septic

BioGuarde I

SOLARBEE W JEZIORACH I RYBOŁÓWSTWIE

SolarBee w jeziorach przyspiesza procesy samooczyszczania i wspomaga procesy bioremediacji. Korzyści obiegu
długodystansowego SolarBee jest wiele. Setki zadowolonych klientów na całym świecie cieszą się z poprawy jakość
wody, stanu ekologicznego i estetycznego wyglądu swoich jezior dzięki SolarBee.
W przeszłości głównym zastosowaniem maszyn SolarBee była kontrola zakwitów sinic (Cyjanobakterie) w zbiornikach słodkowodnych i był to początkowy cel badań. Zdecydowana większość gatunków sinic nie toleruje ruchów
akwenu, SolarBee wykonał bardzo spektakularną pracę w zakresie kontroli zakwitów sinic dzięki swojej zasadzie
działania. Bezpośrednie i indukowane przepływy utrzymują wodę w ruchu w całym zbiorniku. Zastosowanie wystarczającej liczby maszyn, zapewni ciągły ruch jeziora i zawsze powoduję kontrolę zakwitów sinic a wyniki można
zaobserwować już po kilku tygodniach.
Po dziesięcioleciach badań, rozwoju oraz aktualizacji, SolarBee stał się najlepszym narzędziem do projektów bioremediacyjnych w jeziorach. Udowodniono, że cyrkulacja na duże odległości zapewniana przez SolarBee jest skutecznym narzędziem naturalnego przyspieszenia do procedur bioaugmentacji.
Nawet bez użycia naturalnie występujących szczepów bakteryjnych lub bioaugmentacji, technologia SolarBee sama
poprawia poziom rozpuszczonego tlenu, procesy samooczyszczania w wodzie, wzmacniając istniejącą mikroflorę
i eliminując zakwity sinic. Zastosowanie Solarbee wykazało również znacznie mniejszą produkcję osadów w jeziorach, w których zastosowano maszyny. Wiele technologii SolarBee jest zainstalowanych w głębokich zbiornikach
wody pitnej w celu kontroli i redukcji sinic, Fe, Mn, As, P dzięki hypolimnetycznej funkcji napowietrzania maszyny.
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ZALETY ZASTOSOWAŃ SOLARBEE
W JEZIORACH I RYBOŁÓWSTWIE
• Eliminuje zakwity sinic
• Ogranicza inwazyjne wodne chwasty i glony
• Zwiększa przejrzystość wody i produkcję wtórną
• Usprawnia procesy samooczyszczania, daje lepsze wyniki w usuwaniu
azotu i fosforu.
• Miesza jednolitą część wód bez
zakłócania jej naturalnego rozwarstwienia (w przeciwieństwie do mieszania turbulentnego)
• Dotlenia wody i osady denne jezior, aby zapobiec uwalnianiu siarkowodoru, żelaza, manganu, arsenu i fosforu redukuje rtęć metylową (Hg) w trybie hypolimnetycznym
• Zmniejsza problemy smakowe i zapachowe w zbiornikach wody pitnej.
• Zapobiega sezonowym śnięciom ryb i zmniejsza uciążliwy wzrost chwastów wodnych
• Poprawia poziom rozpuszczonego tlenu (DO) i pH w strefie cyrkulacji
• Zmniejsza gromadzenie się organicznych osadów, zmniejsza roczną produkcję osadów
• Poprawa jakości siedlisk dla tarła i wzrostu ryb
• Przyjazna dla środowiska: brak zasilania sieciowego, brak kosztów energii, brak chemikaliów
• Obszar oddziaływania do 14 hektarów na maszynę
• Skalowalne rozwiązanie: można zainstalować w dowolnym rozmiarze jeziora

DWA SCENARIUSZE MONTAŻU I USTAWIEŃ WĘŻA POBIERAJĄCEGO WODĘ W ZALEŻNOŚCI OD GŁĘBOKOŚCI
WODY
• W CELU KONTROLI ZAKWITÓW SINIC W PŁYTKICH JEZIORACH ZALECAMY USTAWIENIA W EPILIMINIONIE
• W GŁĘBOKICH JEZIORACH GDZIE NATLENIENIE STREFY HIPOMLIONU JEST KRYTYCZNE ( TANSFER TLENU DO NIŻSZYCH STREF) ZALECAMY USTAWIENIA W HYPOLIMNIONIE
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