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Legenda cevovoda:

sirova voda

prečišćena voda

supernatant

plivajuće materije

primarni mulj

recirkulacija mulja

vazduh

ferihlorid

pitka voda

hidrantska mreža

fekalna kanalizacija

U drugoj fazi izgradiće se sledeći objekti:

- solarno sušenje mulja (23a),

- aneks solarnog sušenja mulja (23b),

- skladište mokrog mulja (24) i

- skladište suvog mulja (25).

U prvoj fazi PPOV Bela Crkva čine sledeći objekti:

- ulazni šaht (01),

- pumpna stanica sirove vode (02),

- mehanički predtretman (03),

- bazen selektor (04),

- bioaeracija (05a, 05b),

- doziranje FeCl3 (06),

- raspodelna komora (07),

- finalni taložnici (08a, 08b),

- sabirni šaht (09),

- UV dezinfekcija (10),

- izlazni merač protoka (11),

- šaht za plivajuće materije (12),

- PS za recirkulaciju mulja (13),

- rezervoari mulja sa pumpnom stanicom (14),

- objekat sa duvaljkama i tretmanom mulja (15),

- šaht dekantovane vode (16)

- PS servisne vode i gašenje požara (17),

- upravna zgrada (18),

- transformatorska stanica (19) i

- dizel agregat (20),

- vodomerni šaht (21)

- betonska pregrada u kanalu (22)


