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ZASTOSOWANIE
Oczyszczalnie biologiczne – mo liwo  in-

stalacji w ka dych warunkach gruntowo-

wodnych; ze wzgl du na wysoki stopie

oczyszczania ciek mo na odprowadzi  bez-

po rednio do: cieku wodnego (rzeka, rów), 

studni ch onnej, poletka rozs czaj cego lub 

wykorzysta  do celów gospodarczych np. do 

podlewania terenów zielonych.

Oczyszczalnie ekologiczne – mo liwo  in-

stalacji tylko w specyficznych warunkach 

gruntowo-wodnych (grunt dobrze lub red-

nio przepuszczalny, poziom wód gruntowych 

minimum 1,5 m poni ej nitki rozs czaj cej); 

ze wzgl du na stopie  oczyszczania (60%) 

ciek mo na odprowadzi  wy cznie poprzez 

z drena  rozs czaj cy.

ZALETY
Istnieje mo liwo  g bokiego posadowie-•

nia zbiorników, a  1,2 m pod powierzchni

gruntu bez dodatkowych zabezpiecze .

Urz dzenia posiadaj  teleskopowe w azy •

rewizyjne (zakres regulacji od 40 do 100 cm), 

co umo liwia wygodne dopasowanie ich wy-

soko ci do terenu.

Z oczyszczalni nie wydobywaj  si  uci -•

liwe zapachy i d wi ki.

Na wszystkie produkty udzielana jest •

dziesi cioletnia gwarancja, jest ona zacho-

wana równie  w przypadku samodzielnego 

monta u przez klienta.

CHARAKTERYSTYKA
OCZYSZCZALNIE BIOLOGICZNE 

BIO-HYBRYDA o pojemno ci 2500 l do 

40000 l

Zasada dzia ania: oczyszczalnia biologicz-

na BIO-HYBRYDA pracuje na trójkomoro-

wym, przep ywowym zbiorniku wyposa-

onym w rotuj ce z o e biologiczne i osad 

czynny, napowietrzane poprzez dyfuzor 

drobnop cherzykowy i dmuchaw  – w zbior-

niku zachodz  obie fazy oczyszczania: tle-

nowa i beztlenowa, co sprawia, e skutecz-

no  oczyszczalni jest bardzo wysoka, 97% 

sprawno ci 

w komorze pierwszej zbiornika (osadnik •

wst pny) odbywa si  beztlenowe oczyszcza-

nie cieków

w komorze drugiej znajduje si  reaktor bio-•

logiczny, który pracuje w oparciu o pomp  po-

wietrza (w bioreaktorze znajduje si  zinte-

growana skrzynka steruj ca, zawieraj ca 

spr ark  membranow , gniazdo 230 V oraz 

elektroniczny sterownik pracy oczyszczalni); 

dyfuzor drobnop cherzykowy, wolno p ywa-

j cy osad czynny i z o e biologiczne (zbudo-

wane z niewielkich kszta tek PE, na których 

gromadz  si  mikroorganizmy; z o e pozosta-

je w ci g ym ruchu nap dzane p cherzykami 

powietrza wydostaj cymi si  z dyfuzora

w komorze trzeciej (osadnik wtórny) za-•

chodzi proces klarowania, cz stki osadu od-

dzielaj  si  od wody i zmierzaj  w dó  komo-

ry, a oczyszczona woda w gór , natomiast 

nadmiar wody wyp ywa grawitacyjnie poza 

obr b oczyszczalni; pompa mamutowa zbie-

ra z dna osad i transportuje go wraz z wod

do komory pierwszej

Eksploatacja: 

konieczno  zapewnienia dost pu do •

energii elektrycznej

konieczno  usuwania raz w roku osadu •

nagromadzonego w pierwszej komorze

OCZYSZCZALNIE EKOLOGICZNE – komplet-

ne zestawy o pojemno ci od 2500 l do 8000 l 

do oczyszczania cieków socjalnobytowych

Zasada dzia ania: dwa procesy oczyszcza-

nia: beztlenowy w osadniku gnilnym (dwu- 

lub trzykomorowy osadnik gnilny z wbu-

dowanym separatorem t uszczów oraz 

demontowalnym filtrem doczyszczaj cym 

osadzonym w ostatniej komorze zbiornika) 

i tlenowym w drena u rozs czaj cym

Eksploatacja:

konieczno  usuwania co dwa lata osa-•

du nagromadzonego w pierwszej komorze 

oczyszczalni

konieczno  stosowania preparatów bak-•

teryjnych,  które dozuje si  raz w miesi cu 

poprzez muszl  klozetow

INFORMACJE DODATKOWE
Aprobaty i Certyfikaty: Deklaracja 

Zgodno ci z norm  PN EN 12566-3; 

Aprobata techniczna IO  nr AT/2010-08-

0334 – oczy sz czalnie biologiczne, Aprobata 

techniczna IO  nr AT/2009- 08-0330 – osad-

niki i zbior niki bezodp ywowe, Atesty Hi-

gie nicz ne PZH nr HK/W/0013/01/2010 i nr 

HK/W/0013/02/2010

Us ugi: nieodp atny transport wyrobów na 

terenie ca ego kraju, kompleksowy monta

oczyszczalni

Pozosta a oferta: zbiorniki bezodp ywowe 

(szamba) typu EKO, studnie ch onne, prepa-

raty bakteryjne, wyposa enie do drena u

Artyku  promocyjny

Bronno 32, 99-100 czyca

tel./faks 24 722 43 67

tel. kom. 604 730 484

www.oczyszczalnie.pl

www.ekopol.pl

e-mail: ekopol@oczyszczalnie.pl

Oczyszczalnie cieków EKOPOL


