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WSTĘP

1.

Domowa oczyszczalnia ścieków AS-VARIO comp (dalej tylko oczyszczalnia lub OŚ) to produkt, który był zaprojektowany i
wyprodukowany na poziomie odpowiadającym współczesnemu stanowi nauki i techniki.
Niniejsza instrukcja obsługi powinna Państwu umożliwić dokładne zaznajomienie się z oczyszczalnią i umożliwić jej bezpieczną i
bezawaryjną eksploatację.
Przestrzeganie niniejszej instrukcji zapewni, że przy użytkowaniu oczyszczalni dotrzymane będą zasady bezpieczeństwa na poziomie
odpowiadającym współczesnym normom bezpieczeństwa i przepisom oraz procesy techniczne będą przebiegały właściwie.
Warunkiem bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji oczyszczalni jest przestrzeganie wszystkich instrukcji i przepisów wymienionych w
niniejszej instrukcji. Szkody spowodowane nieodpowiednim obchodzeniem się, nieodpowiednim stosowaniem lub błędem obsługi w
okresie gwarancji, nie mogą być naprawione bezpłatnie w ramach gwarancji.
Bardzo ważne instrukcje i ostrzeżenia są w niniejszej instrukcji oznaczone graficznie następującym sposobem:

Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować zagrożenie życia lub utraty majątku.

Zabronione czynności

Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować uszkodzenie oczyszczalni.

Inne ważne instrukcje.

2.

BEZPIECZEŃSTWO

2.1

Wymagania co do kwalifikacji osób

Obsługę i konserwację oczyszczalni mogą przeprowadzać osoby mające ukończone 18-ście lat, zdolne fizycznie i umysłowo oraz
obeznane z niniejszą instrukcją.
W części elektryczne OŚ (dmuchawa, tablica rozdzielcza, pompa itd.) mogą ingerować tylko osoby
z odpowiednimi uprawnieniami elektryczno-technicznymi i tylko w zakresie podanymi w instrukcji obsługi.

2.2

Ochrona przed niebezpieczeństwem spowodowanym wodą ściekową

Wody ściekowe w oczyszczalni mogą być źródłem różnych chorób. Dlatego należy zatroszczyć się o to, aby zapobiec bezpośredniemu
kontaktowi ze ściekami i z osadem z OŚ. Przy czynnościach, które wymagają otworzenia OŚ należy używać odpowiednią odzież
roboczą, rękawice gumowe i konsekwentnie przestrzegać zasad higieny.

Przy wszystkich czynnościach, które wymagają otwarcia oczyszczalni nie wolno jeść, pić i palić.

Narzędzia i przyrządy, które miały kontakt z wodą ściekową lub osadem należy dokładnie obmyć wodą.
Zastosowaną odzież roboczą, rękawice, narzędzia i przyrządy należy składować w odpowiednim miejscu.
Po pracy należy dokładnie umyć ręce mydłem i ciepła wodą.

2.3

Ochrona przed niebezpieczeństwem przy otwieraniu oczyszczalni
W wypadku otwarcia oczyszczalni należy zachować szczególną ostrożność. Nie wolno pozostawiać otwartej
oczyszczalni bez nadzoru.
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2.4

Ochrona przed innymi niebezpieczeństwami

Inne ewentualne niebezpieczeństwa opisane są w poszczególnych częściach niniejszej instrukcji.
OGÓLNY OPIS I ZNAKOWANIE

3.

3.1

Ogólnie

Typowa seria OŚ AS-VARIO COMP opisana w niniejszej instrukcji obsługi zawiera OŚ do 50 RLM spełniające wymagania EN 12566-3.
W wszystkich wypadkach chodzi o aktywacyjne mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków. Czyszczenie przebiega w sposób
zintegrowany w jednym zbiorniku, który składa się z mechanicznego czyszczenia wstępnego, czyszczenia biologicznego,
sedymentowania i usuwania osadu nadmiernego do komory wstępnej..
.

3.2

Identyfikacja Oczyszczalni Ścieków

Oczyszczalnia jest oznaczona znakiem produkcyjnym (fabrycznym) i znakiem z oznaczeniem „CE“ wg EN 12566-3 umieszczonym przy
górnej krawędzi po wewnętrznej stronie szybu wejściowego zbiornika oczyszczalni. Znaki są widoczne po otwarciu pokrywy
oczyszczalni.

ASIO, spol. s.r.o.
Ksirova, 619 00 BRNO, CZ
ICO:48910848

08
EN 12566-3
AO 204, NO 1020

przykład umieszczenia
znaków
na ČOV AS Variocomp .. K
4.

INSTALACJA I URUCHOMIENIE OCZYSZCZALNI

4.1

Uruchomienie oczyszczalni

Eksploatację należy rozpocząć w następujący sposób w zależności od wielkości i według wersji oczyszczalni poprzez:

włączenie dmuchawy przez włożenie przewodu sieciowego do gniazdka w obiekcie lub w komorze na dmuchawę podstawowa
opcja OŚ - 5, 8, 15, 20
Włączenie dmuchawy poprzedzają następujące kroki, które muszą być wykonane w ramach uruchomienia oczyszczalni:

zbiornik oczyszczalni jest napuszczony czystą wodą

kolana pompy mamutowej przy OŚ - 5, 8, 15, 20 są ustawione w pozycji dla zwykłej eksploatacji (zob. rozdział Pompy
mamutowe)

zawór doprowadzający powietrze do pompy mamutowej osadu jest w pozycji „ZAMKNIĘTY“ (zob. rozdział Pompy
mamutowe)
Skuteczność oczyszczania sukcesywnie zwiększa się a pełna skuteczność oczyszczania zostaje osiągnięta w okresie od 4 do 8
tygodni.
ZAPOZNANIE SIĘ Z OCZYSZCZALNIĄ

5.

5.1

Ogólnie

Podstawową część oczyszczalni tworzy zbiornik z umieszczoną w nim technologią. Zbiornik jest z reguły umieszczony pod poziomem
terenu i jest zamknięty pokrywą. Zbiornik powinien być zainstalowany w terenie z uwzględnieniem obciążenia w czasie instalacji.
W przypadku zmiany wykorzystania działki w okolicy zbiornika (np. wcześniej nie zakładany przejazd
pojazdów, położenie fundamentów budowy, wyładunek materiałów) może dojść do uszkodzenia zbiornika pod
wpływem nie zakładanego obciążenia. Zmiany obciążenia zbiornika należy skonsultować z wykonawcą
pierwotnego projektu.
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WARUNKI EKSPLOATACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI

6.

6.1

Jakie ścieki można doprowadzać do oczyszczalni

Do oczyszczalni można doprowadzać wody ściekowe z obiektu, dla których OŚ była zaprojektowana. Konstrukcja oczyszczalni i jej
parametry technologiczne są dobrane dla oczyszczania wód ściekowych, które odpowiadają składem charakterowi komunalnych wód
ściekowych wg ČSN 756402 „Oczyszczalnie wód ściekowych do 500 ekwiwalentnych osób“.
Do ścieków w obiekcie, do którego podłączona jest oczyszczalnia zabronione jest wlewanie jakichkolwiek
substancji, które pogarszają lub nawet uniemożliwiają życie i reprodukcję mikroorganizmów, na których oparta
jest biologiczna funkcja oczyszczalni ( zob. rozdział „Jak działa oczyszczalnia“).
Zabrania się wlewania szczególnie następujących substancji:
lekarstwa, trucizny i substancje toksyczne,
farby, rozcieńczalniki i środki do chemicznego oprysku,
nie rozcieńczone kwasy i zasady
inne chemikalia np. wywoływacz, utrwalacz itp.

Podczas czyszczenia wód w oczyszczalni przebiega w niej praktycznie jednakowy proces, jak samo- oczyszczający proces w
przyrodzie.
Z tego
wynika
pewna
"wrażliwość"
oczyszczalni
przy
nieodpowiednim
i bezmyślnym zachowaniu zwłaszcza w dziedzinie używania i wypuszczania preparatów (środków) chemicznych
UWAGA na środki dezynfekcyjne !
środki dezynfekcyjne higieny sanitarnej trzeba używać bardzo starannie. Likwidują one nie tylko wirusy i
bakterie w gospodarstwach domowych, ale także bezpieczne bakterie w oczyszczalni, które dają efekt
oczyszczający.
UWAGA na częste pranie !
na jakość procesu oczyszczania w oczyszczalni ma negatywny wpływ także niestosownie wielka ilość
stosowanych szamponów, proszków i enzymów przy dużym praniu (kilka pralek po sobie w krótkim interwale
czasowym). Należy czasowo rozplanować sobie „wielkie pranie“ na kilka dni !
UWAGA na tłuszcze i oleje !
oprócz chemicznych czynników dla sprawnej funkcji oczyszczalni niebezpieczne są także tłuszcze zwierzęce i
oleje roślinne. Po rozkładzie mocno zakwaszają wodę ściekową i przez to wytwarzają bardzo nieprzyjazne
środowisko dla biologii oczyszczalni.
UWAGA na wypuszczanie wody z basenu !
wypuszczanie wielkiej ilości czystej wody do oczyszczalni, np. z basenu lub z akumulacji wód deszczowych
powoduje wypłukiwanie mikroorganizmów do odpływu poza oczyszczalnię i tym uniemożliwia jej dalsze,
prawidłowe funkcjonowanie. Przy wodach z basenu negatywny wpływ ma także chemia basenowa (środki
chlorujące i stabilizujące).
UWAGA na młynki do odpadów !
rozdrabniarki do odpadów podłączone do zlewów kuchennych znacznie i niewłaściwie obciążają oczyszczalnię
dużą ilością nie rozpuszczonych substancji i wody.

6.2

Pomoce do obsługi i konserwacji

Dla sprawnej obsługi i konserwacji będą Państwo potrzebować następujące pomoce:

łyżka (czerpak) na drągu

szczotka na rękojeści (uchwycie) do czyszczenia ścian i rynny ściekowej

szczotka na rękojeści (uchwycie) do czyszczenia rurociągu

pomiarowy walec litrowy lub stożek Imhoffa

3 szt. butelki polietylenowej z objętością 1 l do pobierania próbek
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stożek Imhoffa
kužel

walec pomiarowy

6.3

Przegląd czynności przy obsłudze i konserwacji

Oczyszczalnia jest zaprojektowana tak, że nie wymaga stałej obsługi. Po jej włączeniu należy przeprowadzać regularnie kontrolę i dalej
opisane czynności.
Czynności konieczne dla zapewnienia właściwego biegu oczyszczalni

inny interwał

półrocznie

miesięcznie

cotygodniowo

codziennie

interwał czasu

x
x
x
x
x

nazwa czynności

proces w rozdziale

kontrola pracy dmuchawy

Dmuchawa

wzrokowa kontrola oczyszczalni

Kontrola wzrokowa

czyszczenie filtra powietrznego dmuchawy

Dmuchawa

kontrola osadu czynnego

Kontrola osadu czynnego

Opróżnianie komory wstępnej

Opróżnianie komory wstępnej

według
zapotrzebowania
według
zapotrzebowania
według
zapotrzebowania
według
zapotrzebowania

Usuwanie osadu nadmiernego z komory
aktywacyjnej
czyszczenie ścian zbiornika,
rynny ściekowej i pomp mamutowych

pobieranie próbek

pobieranie próbek

raz w roku

Kontrola stanu membran w dmuchawie

Dmuchawa

czyszczenie stożka sedymentacyjnego
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Pompy mamutowe
Czyszczenie wewnętrznych części
oczyszczalni
Czyszczenie wewnętrznych części
oczyszczalni

Czynności konieczne dla zapewnienia właściwego biegu oczyszczalni

inny interwał

półrocznie

miesięcznie

cotygodniowo

codziennie

interwał czasu

według
zapotrzebowania

nazwa czynności

proces w rozdziale

Wymiana membran w dmuchawie

Dmuchawa

Jeżeli wyżej wymienione czynności nie będą regularnie wykonywane, nie można gwarantować właściwej pracy
oczyszczalni.

Szczegółowe informacje dla wykonywania poszczególnych czynności są podane w dalszych częściach niniejszej obsługi.
7.

KONTROLA WZROKOWA

7.1

Ogólnie

Regularna kontrola wzrokowa jest podstawą pomyślnego eksploatowania oczyszczalni. Po otwarciu należy sprawdzić:

funkcję napowietrzania

funkcję pomp mamutowych

koryto ściekowe i rurociąg

stożek sedymentacyjny

całkowity stan oczyszczalni

7.2

Krótki przegląd czynności kontroli wzrokowej

Przegląd czynności jest podany w następującej tabelce:
zakres kontroli
funkcja
napowietrzania
funkcja pomp
mamutowych

stan właściwy
równomierna warstwa
pęcherzyków powietrza w
przestrzeni aktywacyjnej
równy odpływ wody
z otworów odpływowych,

bliższe informacje
w rozdziale

postępowanie przy stwierdzeniu usterki

napowietrzanie

wyszukanie i usunięcie usterki (rozdział Usterki i ich usuwanie)

pompy mamutowe

wyczyszczenie (rozdział pompy mamutowe)
wyszukanie i usunięcie usterki (rozdział Usterki i ich usuwanie)

kontrola koryta
odpływowego i
rurociągu
odpływowego

nie występowanie
osadów, narostów

kontrola wzrokowa
( niniejszy rozdział)

wyczyszczenie rynny ściekowej i odpływu rurociągu (rozdział
Czyszczenie wewnętrznych części oczyszczalni)

kontrola stożka
sedymentacyjnego

na powierzchni nie ma
kożucha lub placków

kontrola wzrokowa
(niniejszy rozdział )

wyczyszczenie powierzchni stożka sedymentacyjnego (rozdział
Czyszczenie wewnętrznych części oczyszczalni)
wyregulowanie ilości usuwanego osadu nadmiernego przy
następnym procesie (rozdział pompy mamutowe)

całkowity stan
oczyszczalni

7.3

stan normalny

kontrola wzrokowa
(niniejszy rozdział )

wyszukanie i usunięcie usterki (rozdział Usterki i ich usuwanie)

Kontrola rynny odpływowej i rurociągu

W rynnie odpływowej a zwłaszcza w jej spuście nie powinny występować osady, narośla lub inne nieczystości. W wypadku
obecności nieczystości koniecznie trzeba te części wyczyścić – zob. rozdział Czyszczenie wewnętrznych części oczyszczalni.
W rynnie odpływowej nie powinna się również gromadzić woda na skutek zatkania rurociągu odpływowego prowadzącego z
oczyszczalni. W przypadku zatkania rurociągu koniecznie należy określić przyczynę i wyczyścić rurociąg.
W przypadku zatkania rurociągu koniecznie trzeba określić przyczynę i wyczyścić rurociąg.

Umieszczenie rynny odpływowej można znaleźć w rozdz. 7.6 – Przegląd podstawowych części oczyszczalni
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7.4

Kontrola stożka sedymentacyjnego

W stożku sedymentacyjnym może występować wyflotowany (pływający) osad. Jest to powłoka lub skupienie osadu na poziomie stożka,
które powstają na skutek anomalii osadu. Cząstki te w normalnych okolicznościach osadzają się przy dnie. Niekiedy są one lekko
podnoszone gazami aż do powierzchni a gdy dostaną się do odpływu pogarszają jakość wody wypływającej z oczyszczalni. W takim
przypadku konieczne jest wyczyszczenie powierzchni stożka. - zob. rozdział Czyszczenie wewnętrznych części oczyszczalni. Przy
ponownym występowaniu tego zjawiska oprócz czyszczenia stożka należy wyregulować ilość usuwanego osadu nadmiernego - zob.
część pompy mamutowe.
Umieszczenie stożka sedymentacyjnego zob. -. 7.6 – Przegląd podstawowych części oczyszczalni.

7.5

Całkowity stan oczyszczalni

Jeżeli przy kontroli wzrokowej stwierdzą Państwo coś niezwykłego a wcześniej nie pojawiło się to przy kontroli wzrokowej, prosimy, by
Państwo najpierw zajrzeli do rozdziału Usterki i ich usuwanie. Jeżeli w ten sposób nie zostanie rozwiązany problem należy
skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem.

7.6

Przegląd podstawowych części oczyszczalni
Ogólnie

7.6.1

Dla łatwej orientacji przy przeprowadzaniu kontroli wzrokowej i dalszych czynności połączonych z obsługą i konserwacją oczyszczalni
poniżej
pokazujemy
ważne
części
oczyszczalni
w
sposób
schematyczny.

Podstawowa opcja OŚ - 5, 8,15, 20
zawór odpowietrzający na wężu
doprowadzającym powietrze do
urządzenia napowietrzającego *

Wąż doprowadzający powietrze do urządzenia
napowietrzającego
Wąż doprowadzający powietrze do pompy osadu
nadmiernego
zawór do otwarcia (zamknięcia)
doprowadzenia powietrza do pompy
osadu nadmiernego

Pompa mamutowa osadu
nadmiernego

pompa mamutowa do
przepompowania
przestrzeń komory
wstępnej wyposażona w
zdejmowalną
zapachowo-szczelną
pokrywę

przestrzeń
aktywacyjna

kolano odpływowej pompy
mamutowej w przestrzeni komory
wstępnej

rynna ściekowa
przestrzeń sedymentacyjna

Wąż doprowadzający powietrze do
odpływowej pompy mamutowej
odpływowa pompa
mamutowa

kolano odpływowej pompy mamutowej w rynnie
ściekowej

Notatka: * …. Odpowiada ilości urządzeń odpowietrzających w OŚ (1 x OŚ 5, 8,15, 20)
8.

DMUCHAWA

8.1

Kontrola funkcji

Sprawdzić, czy dmuchawa pracuje, czy nie podwyższyła się jej głośność lub czy nie pojawiły się objawy usterki/awarii. W przypadku
wątpliwości co do właściwej pracy należy postępować wg instrukcji obsługi dmuchawy lub należy skontaktować się z autoryzowanym
ośrodkiem serwisowym.

Jeżeli dmuchawa nie pracuje, oczyszczalnia nie funkcjonuje.

Przy umieszczeniu dmuchawy w komorze należy sprawdzić, czy nie doszło do zatkania otworu ssącego powietrza do komory. W
przypadku konieczności otwór wyczyścić.
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8.2

Czyszczenie filtra powietrza

Należy wykonywać przez wydmuchanie lub wyssanie kurzu, który osadził się na filtrze powietrznym. Czynność tą wykonywać w
zależności od zabrudzenia minimalnie raz na miesiąc. Podczas demontażu i montażu należy postępować według instrukcji obsługi
dmuchawy.

8.3

Dalsza konserwacja

Co rok należy sprawdzać stan membran i zaworów w dmuchawach. O ile konieczne membrany i zawory w dmuchawach należy
wymienić. Membrany i zawory są częściami eksploatacyjnymi i ulegają zużyciu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia membran i
zaworów.
Dalszą konserwację dmuchawy należy wykonać o ile to konieczne zgodnie z instrukcją obsługi dmuchawy.
9.

ROZDZIELACZ POWIETRZA

Rozdzielacz powietrza zapewnia rozprowadzenie powietrza doprowadzanego do zbiornika OŚ z dmuchawy do dalszych części OŚ.
Obwody do poszczególnych części są wyposażone w zawory kulowe, które umożliwiają otwarcie (zamknięcie) doprowadzenia
powietrza. Umieszczenie rozdzielacza i opis zaworów przy poszczególnych opcjach OŚ znajdą Państwo w 7.6 – Przegląd
podstawowych części oczyszczalni.
Podczas eksploatacji należy zachować właściwą pozycję zaworów. Ogólna zasada jest taka, że wszystkie
zawory doprowadzające powietrze musza być przy eksploatacji otwarte poza zaworem na doprowadzeniu
powietrza do pompy mamutowej osadu nadmiernego. Zawór pompy mamutowej osadu nadmiernego otwiera
się tylko przy usuwaniu osadu

10.

NAPOWIETRZANIE

10.1

Ogólnie

Do aktywacyjnej przestrzeni zbiornika oczyszczalni jest doprowadzane powietrze z dmuchawy. Powietrze w formie lekkich pęcherzyków
(bąbelków) unosi się następnie do powierzchni. Przy właściwej funkcji napowietrzania na całej powierzchni komory aktywacyjnej
powinna występować warstwa lekkich pęcherzyków (bąbelków) uchodzącego powietrza ( jak by powierzchnia lekko „gotowała
się“). Umieszczenie przestrzeni aktywacyjnej przy poszczególnych wersjach OŚ znajdą Państwo w 7.6. – Przegląd podstawowych
części oczyszczalni.

10.2
10.2.1

Widok w aktywacyjnej przestrzeni przy właściwej funkcji
napowietrzania
Podstawowa wersja OŚ 5, 8, 15, 20
Ogólnie

Napowietrzanie jest zapewnione za pomocą jednego lub dwóch urządzeń napowietrzających ułożonych na dnie przestrzeni
aktywacyjnej.

10.2.2

Usuwanie wody z urządzenia napowietrzającego

Poprzez odpowietrznik dojdzie do usunięcia wody, która skondensowała lub inaczej przedostała się do urządzenia napowietrzającego.
Należy ostrożnie zwolnić wkręt (śrubkę) na zaworze odpowietrzającym i pozostawić tak długo aż wycieknie cała woda, która
nagromadziła się w urządzeniu napowietrzającym. Jak tylko zacznie wychodzić tylko samo powietrze, wkręt (śrubkę) należy ponownie
dokręcić. Dmuchawa musi być włączona.

Zawór odpowietrzający na wężu
doprowadzającym powietrze do
urządzenia napowietrzającego
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UWAGA ! Nadmierne odkręcenie wkrętu (śrubki) zaworu odpowietrzającego grozi zupełnym wykręceniem
wkrętu i wpadnięciem jego do przestrzeni aktywacyjnej oczyszczalni.

11.

POMPY MAMUTOWE

11.1

wyjście powietrza

doprowadzenie
powietrza

Ogólnie

Dla przepompowywania cieczy pomiędzy poszczególnymi przestrzeniami
oczyszczalni zostały zastosowane hydrauliczno-pneumatyczne pompy (dalej
pompy mamutowe). Chodzi o urządzenie pompowe, które działa na zasadzie
różnicy gęstości samej cieczy a mieszaniny cieczy z powietrzem. Poprzez
pionową rurkę jest doprowadzane powietrze, które podnosi się do powierzchni
i zapewnia, że gęstość mieszaniny w rurce jest niższa, niż na zewnątrz rurki.
Na podstawie prawa połączonych zbiorników dojdzie przez to do
podwyższenia poziomu w rurce w porównaniu ze zbiornikiem i odpływu
pompowanej cieczy otworem odpływowym. Powietrze wychodzące z rurki
można przy odpowiednich uwarunkowaniach chwytać i zastosować dla
napędu dalszej pompy mamutowej.
Przy właściwym funkcjonowaniu pompy mamutowej dochodzi do płynnego
odpływu cieczy (woda lub mieszanina wody i osadu) z odpowiedniego
otworu odpływowego pompy mamutowej. Otwór odpływowy pompy
mamutowej nie może być zatkany osadem.

powierzchnia w
rurce
otwór
odpływowy

rurka

pompowan
a ciecz

mieszanina
ciecz + powietrze

powierzchnia po
zewnętrznej stronie
powietrze
rurki
Poszczególne opcje OŚ różnią się ilością i funkcją pomp mamutowych. Szczegółowy opis pomp mamutowych i niezbędne instrukcje
eksploatacji są podane w 11.2 – 11.6. Więcej informacji o funkcji pomp mamutowych podano w części ”Jak działa oczyszczalnia”.

Umieszczenie pomp mamutowych, zaworów na doprowadzeniu powietrza i innych ważnych części przy
poszczególnych wersjach OŚ znajdą Państwo w 7.6 – . Przegląd podstawowych części oczyszczalni.

11.2

Pompa mamutowa do przepompowywania (tylko podstawowa wersja OŚ 5, 8, 15, 20)

Pompa mamutowa do przepompowywania na bieżąco przepompowuje mieszaninę z przestrzeni aktywacyjnej do przestrzeni
sedymentacyjnej i jednocześnie służy jako źródło powietrza dla napędu pompy mamutowej osadu nadmiernego. Nie zakłada się
czyszczenia ani konserwacji pompy mamutowej do przepompowywania przy zwykłej eksploatacji.

11.3
11.3.1

Pompa mamutowa odpływowa (tylko podstawowa wersja OŚ 5, 8, 15, 20)
Podstawowa wersja (OŚ 5, 8, 15, 20)

Odpływowa pompa mamutowa periodycznie czerpie wyczyszczoną wodę z przestrzeni sedymentacyjnej do rynny ściekowej. W
okresie małego napływu ścieku poziom w oczyszczalni obniży się i powstanie przez to przestrzeń akumulacyjna dla okresu większych
zrzutów,(np. wypuszczenie wanny itp.). W trybie ograniczonej eksploatacji (np. w ciągu urlopu) zapewnia cyrkulację wody w
oczyszczalni. Pompa mamutowa ma dwa odpływowe otwory zakończone kolanem i otwór dla odprowadzenia powietrza. Kolana
odpływowe są obrotowe i ustawiają się według typu eksploatacji oczyszczalni (zwykła i ograniczona eksploatacja).
Schemat poszczególnych pozycji kolan odpływowych odpływowej pompy mamutowej
"kolana" w przestrzeni
sedymentacyjnej

"kolano"
w rynnie ściekowej

kolana"
w
przestrzeni
sedymentacyjnej

kolano
ściekowej

w

rynnie

pozycja przy ograniczonej eksploatacji – np. urlop

standardowa pozycja przy zwykłej eksploatacji
11.3.2 Czyszczenie pompy mamutowej odpływowej

Osady w otworach kolan i otworze dla odpływu powietrza (tylko przy podstawowej opcji OŚ - 5, 8, 15, 20) należy usnąć za pomocą
szczotki do rurociągów. Poszczególne części należy dalej przepłukać bieżącą wodą. Kolano odpływowe w rynnie ściekowej przed
czyszczeniem należy obrócić do góry.
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Wszystkie otwory należy zawsze wyczyścić jednocześnie.
Po wyczyszczeniu nie wolno zapomnieć o obróceniu kolana w rynnie ściekowej do pierwotnej pozycji.

Ogólnie

11.3.3

Pompa mamutowa osadu nadmiernego zapewnia usunięcie osadu nadmiernego z przestrzeni aktywacyjnej Pompa mamutowa ma
jeden otwór odpływowy z wylotem do komory wstępnej zakończony kolanem. Odpływowe kolano jest obrotowe.
Usuwanie osadu nadmiernego za pomocą pompy mamutowej

11.3.4

W czasie zwykłej eksploatacji pompa osadu nadmiernego nie działa. Uruchamia się ją tylko do usunięcia osadu z przestrzeni
aktywacyjnej w momencie gdy jest to konieczne (zob. rozdział Kontrola osadu czynnego). Pompę mamutową należy uruchomić przez
otwarcie zaworu kulowego.
pozycja zaworu „OTWARTE“

pozycja zaworu „ZAMKNIĘTE“
Usuwanie osadu nadmiernego należy wykonywać przez 4 – 8 godzin.
Po zakończeniu usuwania osadu nadmiernego zawsze należy przeprowadzić kontrolę pozostałej ilości osadu
czynnego w aktywacji (zob. część Kontrola ilości osadu czynnego)
Po zakończeniu usuwania osadu nadmiernego nie wolno zapomnieć zamknąć doprowadzenie powietrza do
pompy mamutowej.
Czas usuwania osadu zależy od warunków w jakich pracuje oczyszczalnia. Czy czas usuwania osadu był odpowiedni stwierdzą
Państwo przez kontrolę pozostałej ilości osadu czynnego (zob. część Kontrola ilości osadu czynnego). Przy zbyt krótkim okresie
usuwania osadu nie dojdzie do obniżenia koncentracji osadu na odpowiedni poziom, przy zbyt długim czasie dojdzie do obniżenia
koncentracji osadu poniżej optymalnego poziomu.
Przy zbyt krótkim czasie usuwania osadu , czas należy wydłużyć.
Przy zbyt długim czasie usuwania osadu należy proces zakończyć i zapamiętać aby przy następnym procesie
usuwania osadu czas ten skrócić.

11.3.5

Czyszczenie pompy osadu nadmiernego

Nie zakłada się konieczności czyszczenia pompy osadu nadmiernego przy zwykłej eksploatacji. O ile taka konieczność wystąpi otwór
odpływowy – kolano w komorze wstępnej, wyczyścić w taki sam sposób jak otwory odpływowe pompy mamutowej. Pompę nadmiaru
osadu czyścić po wypięciu pionowej rury pompy mamutowej z kolanka w przestrzeni reaktora biologicznego.

12.

KONTROLA OSADU CZYNNEGO

12.1

Ogólnie

Dla poprawnej funkcji oczyszczalni niezbędne jest, aby w przestrzeni aktywacyjnej oczyszczalni była optymalna ilość tzw. osadu
czynnego. Osad czynny tworzą mikroorganizmy, które „odżywiają się“ nieczystościami zawartymi w wodzie ściekowej, co powoduje
efekt samooczyszczenia. Dlatego, że mikroorganizmy się rozmnażają należy ich koncentrację regularnie kontrolować a o ile to
konieczne wykonać jednorazowe usuniecie osadu za pomocą pompy mamutowej osadu nadmiernego.

Regularna kontrola ilości i jakości osadu jest najważniejszą czynnością konserwacyjną dla właściwej pracy
oczyszczalni.

13.

PROCES KONTROLI OSADU CZYNNEGO

Ilość osadu w przestrzeni aktywacyjnej należy sprawdzić w następujący sposób:
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Przy włączonej oczyszczalni należy nabrać za pomocą czerpaka na drążku wodę z przestrzeni aktywacyjnej i należy ją przelać
do stożka Imhoffa lub do litrowego walca pomiarowego.
Podczas pobierania wody musi być włączona dmuchawa.
Należy być przekonanym, że nabieramy wodę z przestrzeni aktywacyjnej
zajrzeć do 7.6. – Przegląd podstawowych części oczyszczalni.




(w wypadku wątpliwości należy

pełny stożek Imhoffa (lub litrowy walec pomiarowy) z pełną objętością wody i osadu, należy ustawić na równej powierzchni i
pozostawić na 30 min. Bez ruszania aby osad mógł sedymentować (opadać i osadzać się przy dnie).
należy zaobserwować, czy i w jakiej wysokości została wytworzona wyraziście widoczna granica między wodą i osadem przy
dnie.

Obserwowanie osadu w stożku Imhoffa :

stożek Imhoffa świeżo pobrana mieszanina wody i
ścieku z aktywacji

stożek Imhoffa po 30 min. sedymentacji (osadzania)
wyraziście widoczna granica osadu i
wody
(tu np. niska koncentracja osadu)

Wynik obserwowania udziela informacje o stężeniu osadu czynnego:

1/2
1/3

optymalne stężenie osadu
niskie stężenie
wysokie stężenie
osad czynny nie
czynnego
osadu czynnego
osadu czynnego
wytworzył się
Optymalne stężenie osadu czynnego
Objętość osadzonego osadu czynnego od 1/3 do 1/2 całkowicie pobranej objętości oznacza, że w przestrzeni aktywacyjnej jest
optymalna ilość mikroorganizmów.
Niskie stężenie osadu czynnego
Objętość osadzonego osadu jest mniejsza niż jest 1/3 całkowicie pobranej objętości, co oznacza, że w przestrzeni aktywacyjnej zostało
wytworzonych mało mikroorganizmów i z aktywacji nie trzeba usuwać osadu.
Wysokie stężenie osadu czynnego
Objętość osadzonego osadu czynnego jest większa niż 1/2 całkowicie odebranej objętości, co oznacza, że w aktywacyjnej przestrzeni
jest nadmiar mikroorganizmów i trzeba przeprowadzić redukcję ilości osadu poprzez jego usunięcie za pomocą pompy mamutowej
osadu i skierowanie go do przestrzeni komory wstępnej( zob. rozdział pompy mamutowe).

W przypadku stwierdzenia wysokiego stężenia osadu czynnego należy natychmiast przeprowadzić usuwanie
osadu za pomocą pompy mamutowej.
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Osad czynny nie wytworzył się
Gdy nie powstała granica pomiędzy wodą i osadem - oznacza, to że osad czynny dotąd nie wytworzył się
( jest to np. możliwe w okresie rozruchu OŚ - przez okres ca 8 tygodni), lub z jakiegoś powodu zanikł (np. w wypadku jednorazowego
wypuszczenia większej ilości środków czyszczących do kanalizacji, do której oczyszczalnia jest podłączona ). W każdym przypadku
należy poczekać dalszy tydzień, czy sytuacja nie zacznie się polepszać (stężenie będzie kolejno się podwyższać). Jeżeli tak się nie
stanie, należy skontaktować się z z którymś z autoryzowanych przedstawicieli.
Osad po 30 min. nie osadził się
Gdy nie powstała granica między wodą i osadem, a osad jest rozpylony w całej objętości stożka oznacza, że osad jest młody – zbyt
lekki, ze złymi zdolnościami sedymentacyjnymi. Stan ten zostanie wyregulowany po rozruchu oczyszczalni.
Zła sedymentacja osadu może być również skutkiem nie właściwego obciążania oczyszczalni nie właściwymi ściekami ( np. ścieki
toksyczne).
Sedymentację osadu można regulować dodatkową koagulacją. Taki przypadek należy zawsze rozpatrywać indywidualnie i konieczne
jest skontaktowanie się z którymś z autoryzowanych przedstawicieli.
Wygląd osadu czynnego
Osad czynny nie może być koloru szarego lub czarnego i nie może tworzyć włókien. Jeżeli pojawi się taki przypadek, należy koniecznie
skontaktować się z którymś z autoryzowanych przedstawicieli.
14.

OPRÓŻNIANIE KOMORY WSTĘPNEJ

Osady i ścieki są odpadami. Dlatego wypompowywanie osadów należy zamawiać wyłącznie w firmach, które
mają należyte uprawnienia do obchodzenia się z odpadami.
Wypompowanie osadu przeprowadza się za pomocą samochodu asenizacyjnego przez zsunięcie kosza ssącego na dno komory
wstępnej. Komora wstępna jest dostępna po otwarciu szczelnej pokrywy .
Dla właściwego usunięcia osadu koniecznym jest rozbicie warstwy tłuszczu i wymieszanie objętości komory wstępnej za pomocą biegu
wstecznego w samochodzie asenizacyjnym. Dopiero potem należy wykonać właściwe wybieranie przez wóz asenizacyjny.
Przed zsunięciem kosza ssącego należy wyłączyć dmuchawę.
Należy być przekonanym się, że wypompowywana jest komora wstępna (w wypadku wątpliwości należy zajrzeć
7.6. – Przegląd podstawowych części oczyszczalni).
Należy dbać na to, aby kosz ssący ostrożnie wsuwać do komory wstępnej, aby nie doszło do przebicia dna
oczyszczalni lub przegród technologicznych.
Należy poprosić obsługę samochodu asenizacyjnego o rozbicie warstwy wierzchniej i wymieszanie objętości
komory wstępnej za pomocą biegu wstecznego.
Zaraz po wyssaniu osadu należy uzupełnić komorę wstępną czystą wodą (np. puszczeniem kurka w
podłączonym obiekcie) i włączyć dmuchawę.
Nie wolno wypompowywać innych przestrzeni zbiornika oczyszczalni niż komorę wstępną.
Po zakończeniu pracy nie należy zapominać o zamknięciu szczelnej pokrywy.

Należy zadbać o to , aby samochód asenizacyjny nie zbliżał się zbytnio do zbiornika OŚ, gdyż mogłoby dojść
do uszkodzenia zbiornika na skutek obciążenia gruntu przez koła.
Minimalna odległość między zbiornikiem i kołami to 2 m

<
200
0
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15.

CZYSZCZENIE WEWNĘTRZNYCH CZĘŚCI OCZYSZCZALNI

15.1

Czyszczenie ścian zbiornika i rynny ściekowej

Nieczystości i osady należy usunąć za pomocą szczotki i opłukania czystą wodą.

czyszczenie rynny ściekowej

15.2

czyszczenie ścian

Czyszczenie przestrzeni sedymentacyjnej (tylko podstawowa wersja OŚ)

Z biegiem czasu na powierzchni przestrzeni sedymentacyjnej mogą wytworzyć się skupienia (nagromadzenia) tzw. wyflotowanego
osadu. Osad z powierzchni przestrzeni sedymentacyjnej należy wybrać za pomocą łyżki (czerpaka) na drągu i przerzucić do komory
wstępnej.

wybieranie wyflotowanego
osadu z przestrzeni
sedymentacyjnej

przelanie wyflotowanego
osadu do komory wstępnej

Należy być przekonanym, że wybierany jest wyflotowany osad z przestrzeni sedymentacyjnej i jest przelewany
do komory wstępnej (w wypadku wątpliwości należy zajrzeć do 7.6. – Przegląd podstawowych części
oczyszczalni).

15.3

Podstawowa opcja OŚ 5, 8, 15, 20

Przed pobraniem próbek należy obrócić kolano odpływowe pompy mamutowej w rynnie ściekowej w bok. Próbki należy pobierać za
pomocą czerpaka.
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rynna ściekowa

skierowane kolano odpływowe pompy mamutowej

Jeżeli w czasie pobierania nie wycieka woda z odpływowej pompy mamutowej oznacza to, że w zbiorniku OŚ
woda jest na minimalnym poziomie. W tym przypadku należy zaczekać na odpływ wody wywołany naturalnym
dopływem ścieku do oczyszczalni.

Po pobraniu próbek na odpływie nie wolno zapomnieć o obróceniu kolana pompy mamutowej do pierwotnej
pozycji.

16.

USTERKI I ICH USUWANIE

Przegląd możliwych usterek, które mogą się pojawić podczas eksploatacji oczyszczalni i możliwy sposób ich usuwania, podany w
następującej tabelce:
Przejawy, przyczyny i sposób usuwania usterek podczas eksploatacji oczyszczalni
przejaw

nie działa dmuchawa.

możliwa przyczyna

sposób usunięcia

wypadnięcie wtyczki z gniazdka
wadliwe gniazdko elektryczne .
Wyłączony wyłącznik w tablicy
rozdzielczej

Włączyć wtyczkę
zapewnienie fachowej naprawy

wadliwa dmuchawa
nie jest widoczny dopływ powietrza do
zbiornika oczyszczalni
(nie działa jednocześnie
napowietrzanie i pompy mamutowe)

nie działa poprawnie naprzewietrzanie
(nie jednokierunkowe lub miejscowe
wielkie pęcherzyki)

dochodzi do powtórnego pojawiania
się wyflotowanego osadu w
zbiorniku sedymentacyjnym

zapewnienie fachowej naprawy
– zob. instrukcja obsługi dmuchawy.
zob. nie działa dmuchawa.

zatkany filtr dmuchawy

zapewnienie konserwacji dmuchawy
– zob. rozdział Dmuchawa

przerwane doprowadzenie dopływu
powietrza między dmuchawą i
zbiornikiem

naprawa doprowadzenia dopływu powietrza

awaria urządzenia
napowietrzającego
Woda w urządzeniu
napowietrzającym
zatkana pompa mamutowa

nie działa jedna z pomp mamutowych

włączenie wyłącznika

zapewnienie fachowej naprawy przez autoryzowanego
przedstawiciela lub firmę. Mar Agency
Usunięcie wody z urządzenia napowietrzającego –
zob.rozdział Napowietrzanie
wyczyszczenie pompy mamutowej – zob. rozdział
pompy mamutowe

awaria doprowadzenia powietrza do
otwarcie doprowadzenia powietrza do pompy Mamutowej
pompy mamutowej
zapewnienie fachowej naprawy przez autoryzowanego
przedstawiciela
nie trzymanie się instrukcji obsługi i Postępowanie zgodnie z instrukcją i konserwacją
konserwacji
zapewnienie fachowej naprawy przez autoryzowanego
inna przyczyna
przedstawiciela
nie trzymanie się instrukcji obsługi i Postępowanie zgodnie z instrukcją i konserwacją
konserwacji

oczyszczalnie „śmierdzi“
lub pojawiają się
inne zapachowe problemy w obiekcie

oczyszczalnie nie ma odpowiedniej
skuteczność czyszczenia

zła funkcjonowanie odpowietrzenia
kanalizacji wewnętrznej

zapewnienie odpowietrzenia kanalizacji wewnętrznej za
pomocą wyciągnięcia jej aż nad dach obiektu

inna przyczyna

zapewnienie fachowej naprawy przez autoryzowanego
przedstawiciela

nie trzymanie się instrukcji obsługi i Postępowanie zgodnie z instrukcją i konserwacją
konserwacji
zapewnienie fachowej naprawy przez autoryzowanego
inna przyczyna
przedstawiciela
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WYŁĄCZENIE OCZYSZCZALNI Z EKSPLOATACJI

17.

17.1
17.1.1

Ograniczona eksploatacja– urlop OŚ 5, 8, 15, 20)
Ogólnie

Oczyszczalnia jest zaprojektowana tak, że wymaga regularnego doprowadzenia substancji organicznych zawartych w ściekach, którymi
"odżywia się" osad czynny. Przy ograniczeniu, ewent. zatrzymaniu dopływu grozi stopniowe wymieranie osadu, które może skutkować
utratą efektu czyszczącego i koniecznością powtórnego rozruchu oczyszczalni (zob. rozdział Instalacja i uruchomienie oczyszczalni).
W przypadku, że do oczyszczalni nie będą krótkookresowo (maks. 2 miesiące) doprowadzane ścieki (np. w czasie urlopu), można
wykonać następujące kroki aby do powyższego nie doszło.

17.1.2

Podstawowa opcja OŚ 5, 8, 15, 20

Przy przełączeniu oczyszczalni do stanu ograniczonej eksploatacji należy postępować następująco:





wyczyścić odpływową pompę mamutową (zob. rozdział pompy mamutowe)
obrócić kolana odpływowe na odpływowej pompie mamutowej do góry.
obrócić kolano odpływowej pompy mamutowej w komorze wstępnej do dołu
napełnić zbiornik oczyszczalni czystą wodę (np. poprzez odkręcenie kranu w podłączonym obiekcie) tak, aby poziom w
przestrzeni sedymentacyjnej sięgnął krawędzi rynny ściekowej
kolano w komorze
wstępnej w kierunku
do dołu

kolano w rynnie
ściekowej w kierunku do
góry

krawędź rynny ściekowej

Dla ponownego doprowadzenia do zwykłej eksploatacji trzeba obrócić oba kolana do pierwotnej pozycji.

17.2
17.2.1

Długookresowe wyłączenie
Ogólnie

W przypadku gdy do oczyszczalni nie będą długookresowo (więcej jak 2 miesiące) doprowadzane ścieki, konieczne jest
wyczyszczenie części oczyszczalni, ponieważ inaczej dojdzie w nich do gnicia osadu. Czyszczenie zostanie przeprowadzone przez
wypompowanie za pomocą samochodu asenizacyjnego (tak samo jak w przypadku usunięcia osadu -zob. część Opróżnianie komory
wstępnej), ale z tą różnicą, że zostaną wypompowane wszystkie przestrzenie zbiornika oczyszczalni.

17.2.2

Podstawowa opcja OŚ - 5, 8, 15, 20
Wyłączyć dmuchawę a przed podjęciem dalszych czynności zaczekać ca 1 godzinę.
Należy zadbać o to aby ostrożnie wsunąć kosz ssący do poszczególnych części oczyszczalni, aby nie doszło
do przebicia dna zbiornika OŚ, technologicznych przegród, lub urządzenia napowietrzającego!!!
Należy poprosić obsługę samochodu asenizacyjnego o rozbicie warstwy wierzchniej i wymieszanie objętości
komory wstępnej za pomocą biegu wstecznego.
Kosz ssący należy wsunąć kolejno do wszystkich przestrzeni oczyszczalni i równomiernie je wypompować.
Zaraz po wypompowaniu należy napełnić zbiornik oczyszczalni czystą wodą za pomocą węża równomiernie do
wszystkich przestrzeni oczyszczalni .
Przez okres ca 10 min. włączyć dmuchawę a potem ją wyłączyć.

Jeżeli oczyszczalnia jest wyłączona nie wolno pozostawiać zbiornik bez wody!
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Przy ponownej eksploatacji należy postępować jednakowo jak przy pierwszym uruchomieniu OŚ (zob. 4.2. – Uruchomienie
Oczyszczalni). Oczyszczalnię należy sprawdzić wizualnie, obrócić "kolana" opływowej pompy mamutowej do pozycji dla stałej
eksploatacji, włączyć dmuchawę i rozpocząć doprowadzanie ścieku do OŚ. Pierwszą kontrolę ilości osadu w aktywacji (wg części
Kontrola ilości osadu czynnego) wykonać ca za 6 tygodni).
Po uruchomieniu skuteczność czyszczenia będzie się stopniowo podwyższać a pełna skuteczność zostanie
osiągnięta od ca 4 do 8 tygodni.
JAK DZIAŁA OCZYSZCZALNIA

18.

18.1
18.1.1

Podstawowa wersja
Schemat technologiczny

Technologiczny schemat OŚ jest podany na poniższym rysunku:
odciągniecie stabilizowanego
osadu za pomocą wozu
asenizacyjnego

recyrkulacja osadu czynnego

Osad nadmierny
woda ściekowa
kanalizacji

woda ściekowa pozbawiona
nieczystości mechanicznych

z

woda ściekowa

oczyszczona woda z osadem
czynnym

woda ściekowa
z osadem
czynnym

wyczyszczona
woda

osad
Komora wstępna
Komora wstępna

18.1.2

wyczyszczona woda

Osad czynny
powietrze
sedymentacja

aktywacja

Schemat funkcyjny podstawowej wersji OŚ 5, 8, 15, 20

Uproszczony schemat funkcyjny OŚ jest przedstawiony na następującym rysunku:
cyrkulacja przy
ograniczonej
doprowadzenie
Pompa osadu
eksploatacji
Pompa odpływowa
powietrza od
dmuchawy
napuszczanie
rynna
ściekowa
maks. poziom
wyczyszczona woda

min. poziom

mieszanina z aktywacji
pompa mamutowa do
przepompowywania

Osad
nadmierny

powietrze i mieszanina z
aktywacji
nośnik biomasy
zainstalowany w
uzasadnionych
przypadkach w celu
ulepszenia parametrów na
odpływie i w celu
stabilizacji procesu

osadzony osad czynny ze stożka
sedymentacyjnego
powietrze w aktywacji
urządzenie
napowietrzające
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Przestrzeń komory wstępnej
Przestrzeń aktywacyjna
Przestrzeń sedymentacyjna
Przestrzeń akumulacyjna

Woda ściekowa napływa do przestrzeni komory wstępnej, gdzie poprzez sedymentację i flotację zostaje pozbawiona zanieczyszczeń
mechanicznych, zarówno pływających jak i tonących, które dalej poddane są anaerobowemu (beztlenowemu) rozkładowi (hydrolizie).
Z przestrzeni komory wstępnej mechanicznie przed –czyszczona woda poprzez syfon skierowana jest do przestrzeni aktywacyjnej, w
której przebiega właściwy proces biologicznego czyszczenia poprzez wymieszanie wody ściekowej z osadem czynnym i ewentualnie
biomasą powstałą na nośniku biomasy. Przestrzeń aktywacyjna jest napowietrzana za pomocą drobno-pęcherzykowego
(bąbelkowego) urządzenia napowietrzającego umieszczonego w jego dolnej części. Mieszanina wody z osadem czynnym
z przestrzeni aktywacyjnej jest pompowana pompą mamutową do przepompowywania do przestrzeni sedymentacyjnej, w
której poprzez sedymentację dochodzi do oddzielenia osadu czynnego i wyczyszczonej wody. Wyczyszczona woda jest pompowana
za pomocą pompy mamutowej do rynny ściekowej, którą wypływa z oczyszczalni. Osadzony osad czynny jest hydraulicznie
recyrkulowany z przestrzeni sedymentacyjnej z powrotem do przestrzeni aktywacyjnej poprzez otwór w przegrodzie
technologicznej. Osad nadmierny aerobowo stabilizowany jest periodycznie za pomocą pompy mamutowej osadu nadmiernego
odpompowany do przestrzeni komory wstępnej.
Przestrzeń akumulacyjna służy do wyrównania zmian nierównomiernym napływem ścieku do oczyszczalni w ciągu dnia. Do
urządzenia napowietrzającego jest doprowadzane powietrze z dmuchawy. Część powietrza z urządzenia napowietrzającego służy
do napędu pompy mamutowej do przepompowywania a następnie do napędu pompy mamutowej odpływowej i osadowej.
W przypadku krótkookresowego ograniczenia dopływu do oczyszczalni (np. w czasie urlopu) wyczyszczona woda zamiast do rynny
ściekowej jest zawrócona do przestrzeni komory wstępnej, tj. dochodzi do cyrkulacji przy ograniczonej eksploatacji.
19.

OZNACZENIE ZGODNOSCI - ZNAK CE

ASIO spol. s r.o., Ksirova 552/45 619 00 Brno
REGON: 48910848
08
ČSN EN 12566-3
AO 204, NO 1020
AS VARIOcomp .. ROTO … ; AS VARIOcomp .. K … ; AS VARIOcomp .. N; AS VARIOcomp .. ROTO P … ; AS
VARIOcomp .. K P … ; AS VARIOcomp .. N P…
Nominalny przepływ (m3/dzień):

0,6; 1,20; 1,5; 2,25; 3,00; 4,05; 5,7; 7,5 *

Materiał:

PP; PE*

Wodoszczelność (badanie wodą):
Wytrzymałość na ściskanie (na między
przerwanie):
Wydajność czyszczenia przy badaniu wg ČSN
EN 12566-3:

odpowiada normie
odpowiada obliczeniu
wskaźnik
BZT5
CHZT
NS

*…… według wielkości i opcji OŚ
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wartości na odpływie (mg/l)

skuteczność (%)

11,8
85
29

96,5 %
86,1 %
89,3 %

