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Prezentacja firmowa

Technologia naszych oczyszczalni biologicz-

nych oparta jest o z o e biologiczne i osad 

czynny po czone w jednej komorze oczysz-

czalni. 

Oczyszczalnia biologiczna pracuje na trój-

komorowym, przep ywowym zbiorniku wypo-

sa onym w rotuj ce z o e biologiczne napowie-

trzane poprzez dyfuzor drobnop cherzykowy 

i dmuchaw . Dzi ki tej technologii w zbior-

niku zachodz  obie fazy oczyszczania: tleno-

wa i beztlenowa, co sprawia, e skuteczno

oczyszczalni jest bardzo wysoka, 97% spraw-

no ci. Tak oczyszczon  wod  mo na zgod-

nie z prawem odprowadzi  do pobliskiej rzeki, 

rowu, bezpo rednio do wód gruntowych, wy-

korzysta  do celów gospodarczych, np. do pod-

lewania dzia ki, odprowadzi  do studni ch on-

nej lub drena u rozs czaj cego itd.

Oczyszczalnia jest ca kowicie bezobs ugo-

wa, jednak nale y usuwa  osad z pierwszej ko-

mory oczyszczalni raz do roku, u ywaj c do 

tego wozu asenizacyjnego. 

Uwaga. W przypadku oczyszczalni biolo-

gicznej typu BIO okres eksploatacji drena u

rozs czaj cego jest szacowany na 100 lat lub 

wi cej, co w stosunku do oczyszczalni ekolo-

gicznej bez napowietrzania cieków w zbior-

niku znacz co obni a koszty eksploatacji 

oczyszczalni w d ugim okresie.

Zasada dzia ania:

1. W komorze pierwszej zbiornika odbywa si

beztlenowe oczyszczanie cieków. 

2. W komorze drugiej znajduje si  reaktor bio-

logiczny – serce oczyszczalni. Pracuje on 

w oparciu o pomp  powietrza, dyfuzor drob-

nop cherzykowy, wolno p ywaj cy osad czyn-

ny i z o e biologiczne. Z o e biologiczne 

zbudowane jest z niewielkich kszta tek poli-

etylenowych, na których gromadz  si  mikro-

organizmy, pozostaje ono w ci g ym ruchu, 

nap dzane p cherzykami powietrza wydosta-

j cymi si  z dyfuzora. 

3. W komorze trzeciej zachodzi proces klaro-

wania, cz stki osadu oddzielaj  si  od wody 

i zmierzaj  w dó  komory, a oczyszczona woda 

w gór , natomiast nadmiar wody wyp ywa 

grawitacyjnie poza obr b oczyszczalni. W tej 

komorze zainstalowana jest równie  pom-

pa mamutowa, która zbiera z dna osad i trans-

portuje go wraz z wod  do komory pierwszej. 

Komor  pierwsz  nale y opró nia  z osadu raz 

w roku. 

Ekologiczne oczyszczalnie 
cieków typu EKO

Oczyszczalnie ekologiczne firmy  EKOPOL to 

sprawdzone, kompletne zestawy do oczyszcza-

nia cieków socjalno-bytowych. Ciesz  si  one 

du ym uznaniem inwestorów. Niestety mo na 

je stosowa  wy cznie z drena em rozs czaj -

cym oraz w dobrych warunkach gruntowo-

-wodnych (grunt dobrze lub rednio przepusz-

czalny, poziom wód gruntowych minimum 

1,5 m poni ej nitki rozs czaj cej).  

Technologia oczyszczalni ekologicznych

oparta jest o dwu- lub trzykomorowy osad-

nik gnilny z wbudowanym separatorem t usz-

czu i filtrem osadzonym w ostatniej komorze 

zbiornika. Oczyszczalnia EKO wspó pra-

cuje wy cznie z drena em rozs czaj cym. 

Wyst puj  tutaj dwa procesy oczyszcza-

nia: beztlenowy w osadniku gnilnym i tleno-

wy w drena u rozs czaj cym. Oczyszczalnia 

jest bezobs ugowa, jednak konieczne jest sto-

sowanie preparatów bakteryjnych raz w mie-

si cu, dozuj c je poprzez muszl  klozetow .

Zalecamy wybieranie osadu z oczyszczalni raz 

na dwa lata. 

EKOPOL udziela 10-letniej gwarancji na 

prawid owe dzia anie oczyszczalni (równie

w przypadku samodzielnego monta u).

Produkty firmy EKOPOL wykonane s

z ywic poliestrowych i w ókna szklanego. 

Materia  ten zapewnia ca kowit  szczelno

i wysok  wytrzyma o  konstrukcji oraz du

odporno  na dzia anie wszystkich substancji 

chemicznych znajduj cych si  w ciekach.

Wi cej informacji na temat tych i innych 

produktów znajd  Pa stwo na naszej stronie 

internetowej www.oczyszczalnie.pl

Produkujemy biologiczne i ekologiczne oczyszczalnie cieków oraz zbiorniki 

bezodp ywowe. 

EKOPOL

Bronno 32, 99-100 czyca

tel./faks  24 722 43 67

tel./faks 42 649 32 38

tel. kom. 0604 730 484

www.oczyszczalnie.pl

www.ekopol.pl 

Biologiczne i ekologiczne 
oczyszczalnie cieków

Biologiczna oczyszczalnia cieków ze z o em 

biologicznym o pojemno ci  4000 l z odprowadzeniem 

do cieku wodnego dla 10 u ytkowników, 

przepustowo  dobowa 1300 l

CENA: 8000 z  brutto

Oczyszczalnia ekologiczna z drena em 

rozs czaj cym o pojemno ci 2500 l dla

 5 u ytkowników.  Przepustowo  dobowa 830 l

CENA: 4000 z  brutto
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