
Oczyszczalnia biologiczna ZBS-5C/KP
(DWUPŁASZCZOWA) do 5 osób (RLM)

Możliwość instalacji nawet w ciężkich warunkach oraz na większej głębokości
niż typowe rozwiązania (jednopłaszczowe). Dodatkowo nie ma konieczności
realizacji dodatkowej (osobnej) przepompowni ścieków oczyszczonych, gdy
konieczne jest płytsze wykonanie odprowadzenia (np. drenażu) lub jego
realizację w nasypie.

Technologia SBR (porcjowanie ścieków redukuje zmiany dopływu ścieków i ich wpływ na dalszy
proces oczyszczania) w połączeniu z dodatkowym złożem biologicznym (przyspiesza rozruch i
zmniejsza podatność oczyszczalni na utratę osadu czynnego, a tym samym spadek efektywności
działania) tworzy mocny duet, który sprawdza się w wielu przypadkach (w sumie u każdego ścieki
posiadają inny ładunek (parametry), a obliczenia projektowe jedynie potwierdzają realność doboru i
brak przekroczenia zakładanych parametrów pracy).

Dlaczego ta oczyszczalnia ma dobry stosunek jakości do ceny?

Połączenie kilku cech (zalet), czyli:

technologii SBR,●

duża pojemność (4m3 – całkowita),●

dodatkowe złoże biologiczne (nośnika biomasy),●

korpusu dwupłaszczowy (o wysokiej wytrzymałości),●

sterowanie automatyczne z układem elektrozaworów,●

dmuchawa z alarmem i wyłącznikiem awaryjnym przebicia membran (zapewnia to możliwość jej●

naprawy nawet po upływie gwarancji)
osobny pojemnik techniczny (na sterowanie i dmuchawę), zawarty już w cenie,●

dobry dostęp poprzez dwa włazy rewizyjne o średnicy 0,6m.●
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zastosowanie pompy (ze stali nierdzewnej) na odpływie.●

Parametry podstawowe:

technologia działania: SBR (sekwencyjny reaktor porcjowy)●

materiał: polietylen wysokiej gęstości (HDPE),●

konstrukcja: dwupłaszczowa (zwiększająca wytrzymałość korpusu),●

pojemność całkowita: 4m3 (dla modelu na maksymalnie 5 osób),●

ilość komór: 2 (osadnik wstępny retencyjny + komora procesowa SBR),●

ilość włazów rewizyjnych: 2 (po jednym do każdej z komór),●

Parametry dodatkowe:

sterowanie: automatyczne (cyfrowe z wyświetlaczem LCD),●

możliwość zmiany trybów działania przez użytkownika: tak,●

pojemnik techniczny: osobny (typu PTM2),●

dmuchawa: SECOH JDK-S-60 (energooszczędna z alarmem i wyłącznikiem awaryjnym przebicia●

membran),
elektrozawory: tak (2 szt.),●

dyfuzory: rurowe,●

złoże biologiczne: tak (dodatkowe w komorze procesowej SBR),●

odpływ tłoczny (pompa OPTIMA MA – 0,25 kW).●
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Wobet-Hydret 
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