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iSOC
®
 gyorsított természetes csökkenés 

Ezt kínálja az iSOC® 

 Fenntartható üzemeltetést 

 Egyszerű és könnyű telepítést 

 Leállási idő nélküli üzemeltetést és karbantartást 

Az iSOC® tulajdonságai és előnyei 

Nulla leállás    =  Időnyerés, költségcsökkentés 

24/7/365 kármentesítés   =  Gyorsabb területlezárás 

Nincs szükség cserealkatrészekre   =  Időnyerés, költségcsökkentés  

Nincs szükség száradási időre  =  Időnyerés, költségcsökkentés 

Könnyebb használat   =  Kisebb oktatási igény 

Folytonos üzletmenet   =  Elégedett megbízó 

Nincs szükség villamos energiára  =  Zöld, fenntartható technológia 

Filléres napi költségek   =  Jelentős költségcsökkentés 

Kézi beavatkozás nélküli üzemelés  = Minimális üzemelési és karbantartási igény 

HA MEGSZAKAD AZ OXIGÉNELLÁTÁS, NINCS SZÜKSÉG ALKATRÉSZCSERÉRE VAGY AZ ISOC
®
 

EGYSÉG SZÁRÍTÁSÁRA. EGYSZERŰEN CSAK KI KELL RÁZNI A VIZET AZ ISOC
®
-BÓL, RÁ KELL 

CSATLAKOZTATNI AZ ÚJ OXIGÉNFORRÁST, ÉS AZ ISOC
®
 ÚJRAINDUL. 

iSOC®
 tervezési előnyök 

 A gyorsított természetes csökkenés primer kármentesítési stratégiaként vagy utócsiszolási eljá-
rásként való alkalmazása meggyorsítja a területlezárást. 

 A mélység függvényében, az iSOC
®
 40 és 120 mg/l (ppm) oldott oxigénkoncentrációt biztosít 

 Meglévő 2-collos kutakba helyezhető 

 A legtöbb esetben az alkalmazást a nem korlátozza a vasoxidok okozta eltömődés 

 Szabványos gázpalackra csatolható 

 Nincs energiaigény, nincs szükség szivattyúkra, és nincsenek mellékgázok v. veszélyes mellék-
termékek 

 Kicsi, egyszerű, hatékony, biztos üzemű, könnyen alkalmazható és nagyon kis üzemeltetési és 
karbantartási igény 

 Ideális távoli helyeken és ott, ahol nincs energiaellátási lehetőség 
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Így működik az iSOC® 

A szabadalmaztatott gáz infúziós (Gas 
inFusion) technológia szuperszaturációs 
oldott gázkoncentrációk elérését biztosítja 
folyadékokban. Az iSOC

®
 olyan strukturált 

polimer tömegátviteli egység, amely a kitű-
nő tömegtranszfer elérését nagy fajlagos 
felületű – kb. 23.000 m

2
/m

3
 – hidrofób, mik-

roporózus, üreges szálú anyag révén bizto-
sítja. A buborékmentes anyagátvitel megva-
lósításához szükséges megfelelő gáznyo-
mást egy belső szabályozószelep biztosítja. 
 

Kármentesítési módszerek 
 

 O2 aerob lebomláshoz – szénhidrogének, MTBE, vinil-klorid  

 H2 anaerob lebomláshoz – klórozott szénhidrogének (HiSOC
®
) 

 Alkángáz és O2 a makacs szennyeződések kometabolikus lebontásához  
 
A fenti kármentesítési eljárások alkalmazási területei: üzemelő töltőállomások, vasúti területek, hulladék-
lerakók, távoli vezetékek mentén elterülő szennyezett területek, vegyi és egyéb ipari gyáregységek, be-
épített, lakó-, kereskedelmi és intézményi területek, gázgyárak. 
 

Üzemeltetési és karbantartási lépések 
 
Egyszerűen csak ki kell cserélni a gázpalackot, és ellenőrizni kell a sorba kötött szűrőben a nedvességet. 
Az iSOC

®
 rendszer leállási idő nélkül működik. Ha a gázellátás megszakad: 1) ki kell venni az egységet a 

kútból; 2) a fenékdugó kivételével és a víz kirázásával vízmentesíteni kell, majd vissza kell helyezni a 
fenékdugót; 3) aktiválni kell az új gázforrást; 4) egy vödör vízben ellenőrizni kell az iSOC

®
 működését – 

meg kell bizonyosodni, hogy ellenőrző buborékokat bocsát ki; és 5) vissza kell helyezni az egységet a 
kútba. Az eljárás kb. 10 percet vesz igénybe. Ha az ellenőrzés során nem képződnek buborékok, ki kell 
cserélni a hozamszabályozót, és újra el kell végezni a 4) és 5) lépéseket. 
 

Rólunk 
 

Mi történt volna, ha leragadunk az először megismert technológiák alkalmazásánál? 
Soha nem jutottunk volna el oda, ahol ma vagyunk. 

 

Innovatív, fenntartható zöld technológiákat fejlesztünk és forgalmazunk. A Tersus Environmental globális 
eladás menedzsment és marketingszolgáltatásokat nyújt az inVentures Technologies szabadalmaztatott 
Gas inFusion technológiáján alapuló, teljes talajvíz kármentesítési termékcsaládjához. A technológia 
szuperszaturált oldott gázkoncentrációk létrehozását teszi lehetővé folyadékokban. 
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