I. Oxipos limitált nitrátadagolást alkalmazó csatornahálózati szagtalanítás
terén megvalósult projektjeink

1./ BKISZ projekt Csatornázás III. tender – 1. részfeladat – Budapest XXII. és XXI.
kerületeiben gravitációs és nyomott szennyvíz csatornák, átemelő telepek és a Duna
meder alatti csősajtolás tervezési és kivitelezési munkái – a kapcsolódó szaghatás kezelési
munkák teljes körű elvégzése (tervezés, kivitelezés, próbaüzem)
Üzemeltető: FCSM Zrt.
2./ Szentendrei szennyvíz agglomerációhoz tartozó települések csatornahálózatának
bővítése „B” rész - Szigetmonostor- Horány, Pócsmegyer-Surány településeken a
szennyvízcsatorna rendszeren a szagtalanítás, szennyvíz kondícionálás megoldása Oxipos
nitrát adagolással (kivitelezés)
Üzemeltető: Fővárosi Vízművek Zrt.
3./„Somogytúri
szennyvízelvezetési
agglomeráció
szennyvízelvezetése
és
szennyvíztisztítása” projekt keretében megvalósítandó Somogytúr régió csatornahálózat
szagtalanítása Oxipos rendszerű limitált nitrát adagolással (tervezés, kivitelezés,
próbaüzem)
Üzemeltető: DRV Zrt.
4./ Karádi agglomeráció csatornahálózatának fejlesztése – csatornahálózat
szagtalanítása Oxipos rendszerű limitált nitrát adagolással (tervezés, kivitelezés)
Üzemeltető: DRV Zrt.
5./ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata „2015/08/É/06083” azonosító számú -A
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0052 azonosítószámú projekt keretén belül, Örményes településen
szennyvízcsatorna hálózat szagtalanítása OXIPOS rendszerű limitált nitrát
adagolással. (kivitelezés, próbaüzem)
Üzemeltető: TRV Zrt.
6./ Nagykovácsi, Remeteszőlős, Budapest II. kerület - szennyvízcsatorna hálózat
megvalósításához kapcsolódó nitrát adagoló rendszer kivitelezése (kivitelezés)
Üzemeltető: DMRV Zrt.
7./ BKISZ projekt Csatornázás V. tender elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó
aktív szagtalanítás megoldása Oxipos limitált nitrát adagolással (Budaörs, Törökbálint tervezés, kivitelezés, próbaüzem)
Üzemeltető: FCSM Zrt.

8./ „XVIII. kerület Bogrács úti automata átemelő telepre kénhidrogén mérő berendezés
telepítése” és „XXIII. kerület Majori úti automata átemelő telepre vegyszeradagoló
berendezés telepítése” együttes projekt (kivitelezés)
Üzemeltető: FCSM Zrt.
9./ Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt - Csatornázás VI.
tender megvalósítása: „Budapest II., XXII., XVII., XIX., XXI., XXIII. és XVIII. kerületében
gravitációs és nyomott szennyvízcsatornák, szennyvízátemelő-telep kiviteli tervezési és
kivitelezési munkái” tárgyú projekten belül a XXII. kerületi Növény utcában építendő
szennyvíz átemelő telepen készülő vegyszeres szagtalanítás teljes körű kivitelezése
(tervezés, kivitelezés)
Üzemeltető: FCSM Zrt.
10./ Úrhida I. sz. átemelő telep vegyszeres szagtalanítása Oxipos limitált nitrát adagolással
(kivitelezés)
Üzemeltető: Fejérvíz Zrt.

II. Egyéb megvalósult projektjeink csatornahálózati vegyszeres szagtalanítás,
szennyvíz kondícionálás területén
1./ Muraszemenye 15-ös, Vörcsök 11-es, valamint Somogyudvarhely 1-es, Berzence 1-es
átemelő telepekre vegyszeradagoló állomások kiépítése (kivitelezés)
Üzemeltető: Délzalai Víz-és Csatornamű Zrt.
2./ Dunapack Kft. csepeli telephelyén
vegyszeradagoló kiépítésével (kivitelezés)
Üzemeltető: Dunapack Kft.
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