
SPACEDRIP 1 -10 IE automatiseeritud 
reovee taaskasutusrobot
 

www.spacedrip.eu INFO@SPACEDRIP.EU

Taaskasutatav 
heljumivaba vesi 

Automaatika ja tarkvara
vähendavad hoolduskulu ja
tõstavad energiatõhusut

Puhastusprotsess 
juhitud tarkvara ja
automaatikaga 

3 x kompaktsem
 süsteem 

Tehnoloogia

Inimeste arv

Automatiseeritud membraanbioreaktor lämmastikuärastusega

Puhasti võimekus 0.5-1.2 m3 reovett ööpäevas 

Max lühiajaline puhastusvõime 

Kastmisvesi, WC loputusvesi ning kraani-, duši- ja pesuvee 
lisamooduli võimalus

Vee taaskasutuse võimalused

1-10 inimest  

500 liitrit tunnis

Seadmekaev või personaalne erilahendus Seadmeruum

Süsteem juhitud ja monitooritud 4 anduriga, 
reaalajas ülevaade puhasti omanikule  

Automaatika

Keskmiselt 1 tehniline hoolduspäev ning settemahutite tühjendus aastas Hooldus

Keskmiselt 0.4 kWh inimese kohta ööpäevasPuhasti võimsus

*Puhasti on arendatud ja toodetud Eestis 

*Süsteemid on projekteeritud vastavalt Euroopa standardi ATV-DVWK-A 131E
dimensioning of Single-Stage Activated Sludge Plants järgi



SPACEDRIP 2 - 10-25 IE automatiseeritud  
reovee taaskasutusrobot

www.spacedrip.eu INFO@SPACEDRIP.EU

Taaskasutatav 
 vesi 

Automaatika ja tarkvara
vähendavad hoolduskulu ja
tõstavad energiatõhusut

Puhastusprotsess 
juhitud tarkvara ja
automaatikaga 

3 x kompaktsem
 süsteem 

Tehnoloogia

Inimeste arv

Automatiseeritud membraanbioreaktor lämmastikuärastusega

Puhasti võimekus 1-3 m3 reovett ööpäevas 

Max lühiajaline puhastusvõime 

Kastmisvesi, WC loputusvesi ning kraani-, duši- ja pesuvee 
lisamooduli võimalus

Vee taaskasutuse võimalused

10-25 inimest  

500 liitrit tunnis

Seadmekaev või personaalne erilahendus Seadmeruum

Süsteem juhitud ja monitooritud 4 anduriga, 
reaalajas ülevaade puhasti omanikule  

Automaatika

Keskmiselt 1 tehniline hoolduspäev ning settemahutite tühjendus aastas Hooldus

Keskmiselt 0.35 kWh inimese kohta ööpäevasPuhasti võimsus

*Puhasti on arendatud ja toodetud Eestis 

*Süsteemid on projekteeritud vastavalt Euroopa standardi ATV-DVWK-A 131E
dimensioning of Single-Stage Activated Sludge Plants järgi



SPACEDRIP 3 - 25-50 PE automatiseeritud 
reovee taaskasutusrobot 

www.spacedrip.eu INFO@SPACEDRIP.EU

Tehnoloogia

Inimeste arv

2.5-6 m3 reovett ööpäevas 

Max lühiajaline puhastusvõime 

Kastmisvesi, WC loputusvesi Vee taaskasutuse võimalused

25-50 inimest 

700 liitrit tunnis 

Seadmekaev või personaalne erilahendus Seadmeruum

Süsteem juhitud ja monitooritud 6 anduriga, 
reaalajas ülevaade puhasti omanikule 

Automaatika

Keskmiselt 2 tehnilist hoolduspäeva ning settemahutite tühjendust aastas Hooldus

 keskmiselt 0.3 kWh  inimese kohta ööpäevas Puhasti võimsus

Taaskasutatav 
 vesi 

Automaatika ja tarkvara
vähendavad hoolduskulu ja
tõstavad energiatõhusut

Puhastusprotsess 
juhitud tarkvara ja
automaatikaga 

3 x kompaktsem
 süsteem 

Puhasti võimekus

Automatiseeritud membraanbioreaktor lämmastikuärastusega

*Puhasti on arendatud ja toodetud Eestis 

*Süsteemid on projekteeritud vastavalt Euroopa standardi ATV-DVWK-A 131E
dimensioning of Single-Stage Activated Sludge Plants järgi

*Puhasti dimensioonid lisas



SPACEDRIP 4 - 50-100 IE automatiseeritud  
reovee taaskasutusrobot

www.spacedrip.eu INFO@SPACEDRIP.EU

Taaskasutatav 
 vesi 

Automaatika ja tarkvara
vähendavad hoolduskulu ja
tõstavad energiatõhusut

Puhastusprotsess 
juhitud tarkvara ja
automaatikaga 

3 x kompaktsem
 süsteem 

Tehnoloogia

Inimeste arv

Automatiseeritud membraanbioreaktor lämmastikuärastusega

Puhasti võimekus 6-12 m3 reovett ööpäevas 

Max lühiajaline puhastusvõime 

Kastmisvesi, WC loputusvesi Vee taaskasutuse võimalused

50-100 inimest  

1000 liitrit tunnis

Seadmekaev või personaalne erilahendus Seadmeruum

Süsteem juhitud ja monitooritud 6 anduriga, 
reaalajas ülevaade puhasti omanikule  

Automaatika

Keskmiselt 2 tehnilist hoolduspäeva ning settemahutite tühjendust aastas Hooldus

Keskmiselt 0.25 kWh inimese kohta ööpäevasPuhasti võimsus

*Puhasti on arendatud ja toodetud Eestis 

*Süsteemid on projekteeritud vastavalt Euroopa standardi ATV-DVWK-A 131E
dimensioning of Single-Stage Activated Sludge Plants järgi

*Puhasti dimensioonid lisas



SPACEDRIP 5 - 100-150IE automatiseeritud  
reovee taaskasutusrobot

www.spacedrip.eu INFO@SPACEDRIP.EU

Taaskasutatav 
 vesi 

Automaatika ja tarkvara
vähendavad hoolduskulu ja
tõstavad energiatõhusut

Puhastusprotsess 
juhitud tarkvara ja
automaatikaga 

3 x kompaktsem
 süsteem 

Tehnoloogia

Inimeste arv

Automatiseeritud membraanbioreaktor lämmastikuärastusega

Puhasti võimekus 12-18 m3 reovett ööpäevas 

Max lühiajaline puhastusvõime 

Kastmisvesi, WC loputusvesi Vee taaskasutuse võimalused

50-100 inimest  

1400 liitrit tunnis

Seadmekaev või personaalne erilahendus Seadmeruum

Süsteem juhitud ja monitooritud 6 anduriga, 
reaalajas ülevaade puhasti omanikule  

Automaatika

Keskmiselt 3 tehnilist hoolduspäeva ning settemahutite tühjendust aastas Hooldus

Keskmiselt 0.22 kWh inimese kohta ööpäevasPuhasti võimsus

*Puhasti on arendatud ja toodetud Eestis 

*Süsteemid on projekteeritud vastavalt Euroopa standardi ATV-DVWK-A 131E
dimensioning of Single-Stage Activated Sludge Plants järgi

*Dimensioonid lisas



SPACEDRIP 6 - 150-250IE automatiseeritud  
reovee taaskasutusrobot

Taaskasutatav 
 vesi 

Automaatika ja tarkvara
vähendavad hoolduskulu ja
tõstavad energiatõhusut

Puhastusprotsess 
juhitud tarkvara ja
automaatikaga 

3 x kompaktsem
 süsteem 

Tehnoloogia

Inimeste arv

Automatiseeritud membraanbioreaktor lämmastikuärastusega

Puhasti võimekus 18-30 m3 reovett ööpäevas 

Max lühiajaline puhastusvõime 

Kastmisvesi, WC loputusvesi Vee taaskasutuse võimalused

150-250 inimest  

1750 liitrit tunnis

Seadmekaev või personaalne erilahendus Seadmeruum

Süsteem juhitud ja monitooritud 6 anduriga, 
reaalajas ülevaade puhasti omanikule  

Automaatika

Keskmiselt 3 tehnilist hoolduspäeva ning settemahutite tühjendust aastas Hooldus

Keskmiselt 0.2 kWh inimese kohta ööpäevasPuhasti võimsus

*Puhasti on arendatud ja toodetud Eestis 

*Süsteemid on projekteeritud vastavalt Euroopa standardi ATV-DVWK-A 131E
dimensioning of Single-Stage Activated Sludge Plants järgi

www.spacedrip.eu INFO@SPACEDRIP.EU



Lisa:
SPACEDRIP 3 - 25-50 IE
puhasti dimensioonid
külgvaade



Lisa:
SPACEDRIP 4 - 50-100IE
puhasti dimensioonid 



Lisa:
SPACEDRIP 5 - 100-150IE  ja
SPACEDRIP 6 - 150-250IE
puhastite dimensioonid


