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Integreeritud juhtseade
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Toide sisse  
230 VAC / 3 × 1,5mm 
2kasutatakse 10A + GFCi 
–maanduse rikke-voolu
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Ühenda ja kasuta

Lõhnavaba ja väga vaikne töörežiim
Parim heitvee kvaliteet ja madalaim 
energiatarve turul saadaolevate 
puhastussüsteemide seas
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QuickONE+ 

Täielik 6 IE

Clearfox QuickOne+ on üks meie populaarseimaid väikesemahulisi reoveepuhastussüsteeme ja seda 
mõjuval põhjusel. See tagab parima kvaliteediga heitvee ja seda väikseima energiatarbimisega, võrreldes 
mõne muu võrreldava reoveepuhastussüsteemiga, mis turul saadaval on. Saame seda tõestada oma 
CE-deklaratsioonist sõltumatu testi sertifikaadiga ja EN12566-3 testiga. Tegelikult võime teile kinnitada, 
et iga Clearfoxi toode vastab kohalikele ja riiklikele reovee reeglitele ja eeskirjadele.
Clearfoxi QuickOne+ on eelmonteeritud väike reoveepuhasti, mis on valmistatud roostevabast terasest 
tugevdatud polüetüleenist. Terve juhtmoodul on integreeritud (ventileeritavasse) kaevu šahti bioloogilise 
kambri kohale. Paigaldamiseks tuleb ühendada ainult sisselaske- ja väljalaskeavad ning toitekaabel.
Bioloogilisse kambrisse ja proovipotti pääseb hõlpsalt kuppelšahti ühele küljele tõstmise ja nihutamise 
teel. Hooldus on lihtne, kuna puuduvad liikuvad osad ja välditakse paigaldusvigu, kuna tegemist on 
ühenda ja kasuta mooduliga.

1. Sisselaskeava

2. Muda stabiliseerimine

3. Ühekambriline SBR
-

4. Õhutussüsteem

5. Õhktõstuk

6. Väljavoolul proovivõtukamber

7. Ventileeritav
sisseehitatud juhtmoodul

8. Mudaärastuspunkt
(valikuline)

• Euroopas enimmüüdud

• Turul leiduvatest parim heitvee kvali-teet
ja madalaim energiatarve

• Lõhnavaba ja vaikne tööprotsess

• 30% vähem mudatootmist kui konku-
reerivates süsteemides

• Sobib 1 kuni 48 inimesele

• Väga madalad jooksvad kulud

• Tugev ja hõlpsasti hooldatav

SBR protsess

1. Täitmine: reovesi
voolab mahutisse

2. Õhutamine: heitvesi
puhastatakse
bioloogiliselt hapniku
tarne ja ringlusega.
Muda lagunemine

3. Sadestumine: raskem
biomass vajub põhja

4. Torude loputamine

5. Puhta vee äravool
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ClearFox® PE mahuti
on valmistatud paksust PE-plastist rotatsioonvormi-
mise teel, spetsiaalse ribi ja roostevabast terasest 
raamiga, mis teeb sellest turul kõige stabiilsema 
reoveepuhasti mahuti. Mahuti on väga vastupidav ja 
korralikult paigaldatuna põhimõtteliselt hävimatu. 
Paigaldamine on väga lihtne ja suuremad osad on 
varjatud – aiasõbralik. Paigaldamisel kõrge veeta-
semega aladele soovitame meie ujuvkaitset.
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