
Η αποτελεσµατική 
λύση αποχέτευσης 
για απαιτητικές περιοχές



Η AKSES με έδρα την Θεσσαλονίκη αποτελεί τον επίσημο εμπορικό διανομέα 
της Αμερικάνικης κατασκευάστριας εταιρείας αντλιών E/One στην Ελλά-
δα. Η AKSES δραστηριοποιείται στον τομέα διαχείρισης περιβαλλοντικών 
έργων και ειδικεύεται στο σύστημα αποχέτευσης χαμηλής πίεσης με την 
χρήση των αντλιών Ε/One. Το σύστημα αποχέτευσης της E/One αποτελεί 
πρότυπο εύχρηστης λειτουργίας και αξιόπιστης απόδοσης τα τελευταία 
πενήντα χρόνια στην παγκόσμια αγορά, εξυπηρετώντας περισσότερους 
από ένα εκατομμύριο τελικούς χρήστες. 

To σύστημα αποχέτευσης Ε/One προσφέρει την αποτελεσματική λύση αποχέ-
τευσης σε περιοχές με δυσμενή μορφολογία εδάφους (υψηλός υδροφό-
ρος ορίζοντας, επίπεδο, βραχώδες και λοφώδες έδαφος) ή σε περιοχές 
που ένα συμβατικό σύστημα βαρύτητας είναι μη εφαρμόσιμο. H αποχέ-
τευση, σε περιοχές με μη ευνοϊκές συνθήκες δόμησης, όπως απόκρη-
μνες λοφώδεις περιοχές, απομονωμένες πεδινές περιοχές, παράκτιες 
τοποθεσίες, πλέον γίνεται πραγματικότητα.

Η καινοτομική τεχνολογία του συστήματος δίνει την δυνατότητα αποχέτευ-
σης, σε υφιστάμενες ή νέες περιοχές, σε κάθε τύπο εδάφους, με την 
δημιουργία ενός δικτύου με αγωγούς μικρών διαμέτρων που ακολουθούν 
την μορφολογία του εδάφους, με σκάμματα μικρών διαστάσεων (τοπο-
θέτηση αγωγού σε βάθος ίσο με το βάθος προστασίας παγώματος) και 
πλήρως στεγανού δικτύου. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση των ειδικών 
αντλιών E/one. 

Σκοπός της εταιρείας AKSES είναι να προσφέρει την δυνατότητα σε μηχανι-
κούς, μελετητές, κατασκευαστικές εταιρίες, στελέχη τεχνικών υπηρε-
σιών δήμων – κοινοτήτων και χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς και σε 
ιδιοκτήτες κατοικιών, της πρωτοφανούς ελευθερίας στην χρήση γης, 
αποχετεύοντας περιοχές όπου ένα συμβατικό σύστημα βαρύτητας αδυνα-
τεί τεχνικά να εφαρμοστεί ή κρίνεται ασύμφορη οικονομικά η εφαρμογή 
του. Επιπροσθέτως, το σύστημα E/One αποτελεί μία σύγχρονη, φιλική 
προς το περιβάλλον προσέγγιση, συμβάλλοντας στην βελτίωση του “πε-
ριβαλλοντικού αποτυπώματος” και διασφαλίζοντας ένα υγιές και βιώσι-
μο περιβάλλον διαβίωσης. Είναι ιδανικό για περιοχές όπου απαιτείται η 
προστασία των υφιστάμενων υποδομών, καθώς και σε περιοχές ιδιαίτε-
ρης περιβαλλοντικής αξίας, καθώς η εγκατάσταση και η λειτουργία του 
προκαλεί ελάχιστη περιβαλλοντική όχληση. 
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→ ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1  Αρχικά το λύμα συγκεντρώνεται στο φρεάτιο συλλογής λυμάτων.

2  Από το φρεάτιο και με την βοήθεια της αντλίας, το λύμα οδηγείται στο κεντρικό δίκτυο 
αποχέτευσης. Πριν την σύνδεση του αγωγού με το κεντρικό δίκτυο, μεσολαβεί διάταξη 
ασφαλείας, η οποία αποσκοπεί στην απομόνωση του εσωτερικού δικτύου σε περίπτωση 
βλάβης, αλλά και την αποφυγή επιστροφής λυμάτων από το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης.

3  Σύστημα ειδοποίησης (alarm) τοποθετείται για κάθε φρεάτιο, το οποίο ενεργοποιείται σε 
περίπτωση που η στάθμη του λύματος ξεπεράσει ένα προκαθορισμένο ύψος.

4  Η ειδική αντλία της E/one, με τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας, ενεργοποιεί-
ται χωρίς τη χρήση φλοτέρ αλλά με την μεταβολή της στάθμης. Αρχικά πολτοποιεί το λύμα 
με ειδικό κοπτήρα μεγάλης διαμέτρου και στην συνέχεια το αντλεί προς τον τελικό αποδέ-
κτη (βιολογικός ή κεντρικό φρεάτιο λυμάτων).
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→ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
Οι μηχανικοί πεδίου και οι μελετητές αντιμετωπίζουν πολύ συχνά την πρόκληση της εφαρμο-
γής και του σχεδιασμού συστημάτων αποχέτευσης σε απαιτητικά εδάφη. Σε κάθε περίπτω-
ση σχεδιασμού νέου συστήματος αποχέτευσης ή στις περιπτώσεις αντικατάστασης ενός μη 
λειτουργικού, συμβατικού συστήματος βαρύτητας, το σύστημα αποχέτευσης υπό πίεση από 
την E/One είναι ιδανικό για εφαρμογή σε κάθε τύπο εδάφους: με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα, 
βραχώδες, λοφώδες έδαφος, επίπεδες και με βράχο στο υπέδαφος.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Ε/ΟNE ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Η σταθερή, προβλέψιμη απόδοση μίας αντλίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ορθή 
σχεδίαση ενός υδραυλικού συστήματος. Επιτρέπει στον μηχανικό να ελαχιστοποιεί το χρόνο 
παραμονής του λύματος , την φθορά της αντλίας και την διαδικασία καθαρισμού σε αποτελε-
σματικά επίπεδα.

•  Είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για εφαρμογές αστικών λυμάτων.

•  Χρησιμοποιεί ελάχιστα κινούμενα μέρη και είναι σχεδιασμένη με αρθρωτό  
τρόπο για εύκολη και άμεση επισκευή, εφόσον απαιτηθεί.

•  Είναι κατασκευασμένη από εξαρτήματα βαρέως τύπου που την καθιστούν  
πλήρως ανθεκτική.

•  Οικονομικά αποδοτική για νέες κατασκευές ή ανακατασκευές.

•  Αξιόπιστη απόδοση και ελάχιστη προληπτική συντήρηση.

→ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Για τον κατασκευαστή κτιριακών εγκαταστάσεων, το σύστημα Ε/Οne προσφέρει την δυνατότη-
τα εκμετάλλευσης του ιδανικότερου σημείου σε οποιοδήποτε οικόπεδο – ανεξάρτητα από την 
θέση εγκατάστασης του αποχετευτικού δικτύου. Αυτό συνεπάγεται αποτέλεσμα υψηλότερης 
αισθητικής αξίας και αύξηση της εμπορικής αξίας του οικοπέδου. 

Επιπροσθέτως, το σύστημα Ε/Οne αναδεικνύει την περιβαλλοντική πρακτική του κατασκευ-
αστή και εναρμονίζεται με την αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία και την αυξανόμενη 
ζήτηση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και υπηρεσιών - μη χρήση σηπτικών δεξα-
μενών, οι οποίες μπορούν με την πάροδο του χρόνου να αποτελέσουν αιτία ρύπανσης του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στην δημόσια υγεία. 
Τέλος, συμβάλει μακροπρόθεσμα στην προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ E/ONE ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

•  Ευελιξία αποχέτευσης νέων κτιριακών υποδομών σε περιοχές  
με απαιτητική μορφολογία.

•  Κάλυψη μεγαλύτερου εύρους χωροταξικών επιλογών.

•  Βιώσιμη επένδυση λόγω του χαμηλού αρχικού κόστους υλικών και εργασίας. 

•  Πλήρης συμμόρφωση με τους Περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

•  Περιβαλλοντικά φιλική τεχνολογία. 

•  Απλή εγκατάσταση με ελάχιστες εκσκαφές και παρεμβάσεις στο φυσικό τοπίο.

•  Εξοικονόμηση μακροπρόθεσμων σημαντικών εξόδων λειτουργίας και συντήρησης.



→ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Το σύστημα Ε/One δύναται να ενταχθεί σε προγράμματα Τεχνικών Υπηρεσιών για την ανα-
βάθμιση των υφιστάμενων ή της υλοποίησης νέων υποδομών αποχέτευσης, στα πλαίσια του 
σχεδιασμού και της εφαρμογής στρατηγικών περιβαλλοντικών έργων.

Η ασφαλής, οικονομικά αποδοτική και αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος E/One συμβάλει 
ουσιαστικά στην βιώσιμη ανάπτυξη μίας περιοχής, επιτρέποντας τις κοινότητες να επιτύχουν 
υψηλά στάνταρντ διαβίωσης των κατοίκων τους και να συνδράμουν παράλληλα στην προστα-
σία και στην διατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών των περιοχών.

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ E/ONE 

•  Εξάλειψη ζητημάτων μόλυνσης του περιβάλλοντος και πρόκλησης  
κινδύνων για την δημόσια υγεία.

•  Μη επιβάρυνση του τοπίου και διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

•  Ελαχιστοποίηση δαπανηρών και υψηλών απαιτήσεων συντήρησης  
αντλιοστασίων και φρεατίων.

•  Εξασφάλιση στεγανότητας δικτύου και αποτροπή εισροών, ελαχιστοποίηση  
μεγέθους βιολογικού καθαρισμού.

•  Άντληση λυμάτων απευθείας στον βιολογικό καθαρισμό, δεν απαιτείται  
προ-επεξεργασία.

•  Συνδυαστική λειτουργία με άντληση λυμάτων σε υπάρχον φρεάτιο, κεντρικό  
ή ενδιάμεσο αντλιοστάσιο ή σε υπάρχον βαρυτικό δίκτυο αποχέτευσης.

H διαφορά ανάμεσα στην αντλία E/One και τις φυγοκεντρικές αντλίες  
Η σημασία των αντλιών θετικής μετατόπισης σε ένα σύστημα αποχέτευσης 
υπό πίεση

Η αντλία της E/One προσφέρεται για τον 
σχεδιασμό πολύπλοκων συστημάτων αποχέ-
τευσης, λόγω της σχεδόν κάθετης καμπύλης 
άντλησης και του ομοιόμορφου ρυθμού 
ροής της. 

Η εφαρμογή αντλιών της Ε/Οne είναι μείζο-
νος σημασίας για την επιτυχία ενός συστή-
ματος αποχέτευσης υπό πίεση. Τα χαρα-
κτηριστικά απόδοσης των αντλιών Ε/Οne 
βοηθούν στην διατήρηση ενός δικτύου απο-
χέτευσης χωρίς διακοπές στην λειτουργία. 

Από την άλλη μεριά, η χρήση φυγοκεντρικών 
αντλιών, δεν εξασφαλίζουν σταθερή ροή 
στο δίκτυο και σε περίπτωση εναπόθεσης 
στερεών υλικών, δημιουργείτε ραγδαία με-
ταβολή της παροχής και της ταχύτητας των 
λυμάτων στο δίκτυο, με πιθανό αποτέλεσμα 
την έμφραξη του δικτύου. Οι αντλίες Ε/Οne 
καθαρίζουν συνεχώς το δίκτυο αποχέτευσης 
αποτρέποντας την συσσώρευση στερεών 
υλικών , καθώς η παροχή διατηρείται ενώ 
η πίεση του συστήματος αυξάνεται. 
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ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ  
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  
ΑΝΤΛΙΑΣ

Προβλέψιμη απόδοση για μεγάλο 
εύρος μανομετρικών 

Καμπύλη αντλίας E/one  
θετικής μετατόπισης 

25% επιπλέον λειτουργική ικανότητα  
σε σχέση με μια τυπική φυγοκεντρική αντλία 



Environment One Corporation
2773 Balltown Road , Niskayuna
New York

www.eone.com

T: 2311 110 142 
Φ: 2311 110 143
Ε: info@akses.gr

www.akses.gr


