PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE
ŚCIEKÓW OD 3 DO 25 RLM (OSÓB)
AS–VARIOcomp K, AS–VARIOcomp K ULTRA

Zalety AS–VARIOcomp K
• Oświadczenie o certyfikacji zgodnie z legislatywą
Uni Europejskiej – ZNAK CE
• Niskie koszty oczyszczania
• Kompletność dostawy (wszystko w cenie)
• Ocieplona i zamykana pokrywa
• Prosta obsługa i łatwy proces
• Pomoc dla klientów i serwis w całej Polsce
• Możliwość łatwego przerobienia klasycznej OŚ na typ ULTRA
poprzez włożenie modułu membranowego (MBR)
• Przy zastosowaniu typu ULTRA można oczyszczoną wodę
używać jako użytkową
WSZYSTKIE OŚ SĄ PRODUKOWANE POD MIĘDZYNARODOWYM ZNAKIEM
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AS–VARIOcomp 5K

AS–VARIOcomp 8K

Pokrywy OŚ – możliwość wyboru
koloru

Dwupłaszcz domowej oczyszczalni
ścieków do instalacji poniżej poziomu
wody gruntowej

NOWOCZESNE, JAKOŚCIOWE I EKOLOGICZNE PRODUKTY

www.asio.cz

AS–VARIOcomp K
Typoszereg prefabrykowanych oczyszczalni ścieków (OŚ) dla ścieków bytowo-gospodarczych z domów rodzinnych. OŚ są produkowane w wielkosciach od 30 do 150 równoważnych mieszkańców (RLM). Technologia oczyszczania oparta jest o stabilny i pewny
proces przy minimalnym zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Technologia ta korzysta z biologicznych, tlenowych procesów,
które w praktyce są sprawdzone w wieloletnim użytkowaniu.
OPIS TECHNOLOGICZNY
Ściek napływa do osadnika wstępnego (A) OŚ, gdzie jest
pozbawiany w procesie beztlenowym zanieczyszczeń sedymentujących i pływających, które później są poddane rozkładowi
w procesie beztlenowym. Z osadnika wstępnego za pomocą
przelewu mechanicznie oczyszczony ściek przepływa do komory
aktywacyjnej (B). Komora aktywacyjna (B) służy do biologicznego oczyszczania ścieku. W dolnej części tej komory osadzony
jest system drobnopęcherzykowatego napowietrzania do którego
dostarczane jest powietrze za pomocą dmuchawy opcjonalnie
nośnik biomasy (C) dla polepszenia stabilności procesu przeciążonej albo niedociażonej oczyszczalni ścieków.Korzyścią tego rozwiazania jest
objętość akumulacyjna (D) w całym przekroju oczyszczalni , która jest przeznaczona na akumulację ścieków jak również zabezpiecza równomierność odpływu z oczyszczalni. Aktywowana mieszanka z aktywacji napływa do pionowej
komory sedymentacyjnej (E), skąd oczyszczona woda zostaje odpompowana
pompą mamutową (F) do rury odpływowej. Osad nadmierny stabilizowany tlenowo jest odpompowywany za pomoca pompy mamutowej do osadnika wstępnego (A) według potrzeb.

Legenda:
A – osadnik wstępny
B – aktywacja
C – nośnik biomasy
D – komora aktywacyjna
E – komora sedymentacyjna
F – pompa mamutowa

AS–VARIOcomp 5K

AS–VARIOcomp 8–20K

TABELA GWARANTOWANYCH PARAMETRÓW
AS–VARIOcomp

Oznaczenie

AS–VARIOcomp
+ AS–BIO FILTR
parametry
parametry
uzyskane *
gwaranowane
8/11
20/40

BZT5 (mg/l)

parametry
uzyskane *
12/25

parametry
gwaranowane
25/40

ChZTCr (mg/l)

85/130

90/150

53/60

Zawiesina ogólna (mg/l)

30/50

30/50

10/20

AS–VARIOcomp ULTRA

Wymagane
parametry**

parametry
uzyskane *
3/6

parametry
gwaranowane
5/10

70/100

25/30

40/70

150

15/30

2/3

3/6

150

40

*Patrz protokół z badań
**Wymagane parametry według Rozporzadzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. W sprawie waruków, jakie nalezy spełnić przy wprowadzeniu ścieków
do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz 984 z dnia 31 lipca 2006 r.)
Uwaga: gwarantowane parametry niższe niż podane w tabeli można uzyskać po uzgodnieniu z działem technicznym dla konkretnej lokalizacji.

BZT5
(kg/dzień)

Liczba
RLM

Q
(m3/dzień)

5K

3–5

0,6

0,24

8K

6–10

1,2

0,48

15K

11–17

2,25

0,9

20K

18–24

3,0

1,2

Typ

Rozmiar OŚ (mm)

Moc
zainstalowana
(W)

1270

160

60

1270

260

80

2100

2020

450

110

2100

2020

700

120

wysokość

Wylot (Hw)
wysokość (mm)

–

2020

1350

1500 x1500

2020

1350

1740 x 1740

2800

2000 x 2000

2810

1320
1480
1700
1945

średni D

Waga
(kg)

Wlot (Hw)
wysokość (mm)

mak. rozmiar
axb

Uwaga: w przypadku wyposażenia oczyszczalni ścieków w urządzenie do dozowania flokulantu można zapewnić dalsze obniżenie fosforu na odływie.

AS–VARIOcomp K ULTRA
Jest przeznaczona do czyszczenia ścieków z obiektu, w których na stałe przebywa od 3 do 25 równoważnych mieszkańców (RLM).
Oczyszczalnia ścieków jest wyposażona w technikę membranową, która oczyszczony biologicznie ściek pozbawia większości
wirusów i bakterii. Oczyszczona woda jakościowo jest porównywalna z wodą deszczową i może być wykorzystana do podlewania
jak również woda użytkowa w domach.
OPIS TECHNOLOGII
Ściek napływa do osadnika wstępnego (A) OŚ, gdzie jest pozbawiany zanieczyszczeń sedymentujących i pływających, które później są poddane beztlenowemu procesowi. Z osadnika wstępnego za pomocą przelewu mechanicznie oczyszczony ściek przepływa do komory aktywacyjnej (C). Komora
aktywacyjna służy do biologicznego oczyszczania ścieku. Do tej komory
osadzony jest moduł membranowy (B). W jego spodniej części włożony jest
system napowietrzania, który służy do dostarczania powietrza do komory
aktywacyjnej oraz do czyszczenia membran. Nad modułem membranowym
umieszczona jest pompa, która za pomocą podciśnienia odsysa wodę przez
membrany filtracyjne i odprowadza je do odpływu.
Korzyścią tego rozwiazania jest objętość akumulacyjna (D) w całym przekroju
oczyszczalni , która jest przeznaczona na akumulację ścieków jak również
zabezpiecza równomierność odpływu z oczyszczalni. Osad nadmierny stabilizowany tlenowo jest odpompowywany za pomocą
pompy mamutowej do osadnika wstępnego (A).
W przypadku stanu awaryjnego (zabrudzenie membran, uszkodzenie pompy) woda odpływa przez komorę sedymentacyjną (E)
do rury odpływowej.
SERWIS
Wymaga wykwalifikowanego autoryzowanego serwisu.
Czyszczenie membran i nastawienia ilości odpompowywanego osadu nadmiernego wykonuje się tak, że w ustalonych zazwyczaj
półrocznych lub rocznych okresach następuje wymiana modułu membranowego na nowy lub regenerowany. Przy okazji przeprowadza się i reguluje ilość osadu nadmiernego i jego odpompowywania.
Dalszy opis i sposoby osadzenia OŚ dostępne są w specyfikacji technicznej.

Legenda:
A – osadnik wstępny
C – aktywacja
E – komora sedymentacyjna

B – moduł membranowy
D – komora aktywacyjna
F – wylot

AS–VARIOcomp 5K ULTRA

BZT5
(kg/dzień)

Rozmiar OŚ (mm)

Liczba
RLM

Q
(m3/dzień)

5K ULTRA

3–5

0,6

0,24

1320

–

2020

1350

8K ULTRA

6–10

1,2

0,48

1480

1500 x1500

2020

1350

15K ULTRA

11–17

2,25

0,9

1700

1740 x 1740

2800

2100

20K ULTRA

18–24

3,0

1,2

1945

2000 x 2000

2810

2100

Typ

średni D

mak. rozmiar
axb

wysokość

Wlot (Hw)
wysokość (mm)

AS–VARIOcomp 8–20K ULTRA

Waga
(kg)

Moc
zainstalowana
(W)

1270

195

150

1270

275

170

2020

480

390

2020

730

400

Wylot (Hw)
wysokość (mm)

Uwaga: membranowy moduł można także użyć do już dostarczonych oczyszczalni typu AS–VARIOcomp K lub AS–VARIOcomp N.

INSTALACJA OCZYSZCZALNI

Oczyszczalnie ścieków montuje się w wykopie na wylewce betonowej (nie ma konieczności betonowania ścian), podłącza
się przez mufy do kanalizacji i doprowadza się powietrze z dmuchawy umieszczonej obok oczyszczalni ścieków.
Podstawowe funkcje oczyszczalni są wyregulowane podczas produkcji wyrobu a podłączenie dmuchawy do gniazdka
nie wymaga prac elektro-instalacyjnych. Uruchomienie oczyszczalni ścieków przeprowadza dostawca lub autoryzowany
serwisant. Ze względu na rozmiar i wagę typy od 5 do 8 RLM transportowane są na przyczepie a umieszczenie ich w wykopie
da się wykonać bez dźwigu. Oczyszczalnia ścieków w standardzie przykryta jest ocieplonym, zamykalnym wielkiem
o wymiarach 980 x 870 mm.
SERWIS

Serwis gwarancyjny jest zapewniony w całej
Polsce w ciągu 3 dni.
GWARANCJE

Technologia OŚ – 24 miesiące. Plastikowa komora – 5 lat.
Producent firma ASIO, spol. s r.o. posiada certyfikat jakości ISO 9001:2000.
Na oczyszczalnię ścieków typu AS–VARIOcomp jest wystawiona deklaracja zgodności z europejską normą.
ZAMÓWIENIE I DOSTAWA

Dostawa w ciągu 72 godzin.
STATYKA

Statyka zbiornika jest obliczona metodą elementów kończonych
przy pomocy programu NEXIS na zachowanie wytrzymałości
w okresie 25 lat.
URUCHOMIENIE I SZKOLENIE

Do 10-ciu dni roboczych na podstawie zamówienia.
Uruchomienie gratis, fakturujemy koszty dojazdu technika.
DOKUMENTACJA

Kupujący wraz z umową kupna-sprzedaży otrzyma wytyczne projektowe i instalacyjne.
Pozostałe dokumenty dotyczące oczyszczalni ścieków kupujący otrzyma wraz z kartą
gwarancyjną (dziennik eksploatacji, instrukcja obsługi).

1) Przygotujemy studium wykonalności projektu
2) Przygotujemy dokumentację projektową zgodnie z ustaleniami
3) Dostarczymy komorę do instalacji dmuchawy
4) Wykonamy odpływ pod innym kątem niż w standardzie (180 °C)
5) Wykonamy komin o niestandardowej wysokości
6) W przypadku wysokiej wody gruntowej możemy dostarczyć dwupłaszczową oczyszczalnię ścieków.
7) Możemy dostarczyć nośnik biomasy (do typu „K“) – do komory aktywacyjnej.
8) Możliwość wyboru koloru wieka
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NA ŻĄDANIE PRZYGOTUJEMY I DOSTARCZYMY:

DALSZE INFORMACJE SĄ DOSTĘPNE NA WWW.OCZYSZCZALNIE-ZBIORNIKI.PL

MAR Agency ul. Nefrytowa 46, 91-360 Łódź, Polska
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tel./fax: + 48 42 658 58 36, kom: 601 28 34 39
e-mail: biuro@oczyszczalnie-zbiorniki.pl, www.oczyszczalnie-zbiorniki.pl

www.asio.cz

