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PRZYDOMOWA BIOLOGICZNA
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Z NAWADNIANIEM

Bio Solid

PRODUKT POLSKI
Zadbaj o komfort i finanse swojej rodziny
www.bamartech.pl

Zastosowanie:
oczyszczalnie Bio Solid firmy BAMAR TECH służą do oczyszczania ścieków bytowych
domów jedno i wielorodzinnych, hoteli, pensjonatów, zakładów pracy itp.

wentylacja
min. Ø 110mm

sterownia

mi

2,0 m

n. 1

5m

min. 30m

oczyszczalnia
Bio Solid

Typ oczyszczalni
Liczba użytkowników

nawodnienie
liniowe

Bio Solid 4

Bio Solid 8

Bio Solid 12

2-4

4-8

8 - 12

3

5,2 m3

Objętość całkowita

2,6 m

Przepływ normalny

0,6 m3 / dobę

1,2 m3 / dobę

1,8 m3 / dobę

∅ 160

∅ 160

∅ 160

∅ 600 / 2 szt.

∅ 600 / 3 szt.

∅ 600 / 4 szt.

Długość - L

2,50 m

3,75 m

5,00 m

Szerokość - S

1,25 m

1,25 m

1,25 m

Wysokość całkowita - H

1,86 m

1,86 m

1,86 m

Wysokość do wlotu - h

1,09 m

1,09 m

1,09 m

Wysokość nadbudowy - A

0,40 m

0,40 m

0,40 m

Kruszywo frakcja 32/16

0,30 m

0,30 m

0,30 m

Kora

0,20 m

0,20 m

0,20 m

Średnica wolotu
Średnice włazów/ilość

3,9 m

3

Rura perforowana Ø 110
kora

A

kruszywo

H h
S
L

Zasada działania oczyszczalni Bio Solid
Oczyszczalnia Bio Solid jest urządzeniem zawansowanym technicznie wykorzystującym
doskonale znane metody oczyszczania ścieków, które dotychczas były stosowane
w oczyszczalniach miejskich i przemysłowych. W systemie oczyszczania Bio Solid
zastosowaliśmy wysoce skuteczną metodę oczyszczania ścieków przy pomocy wielu
reaktorów biologicznych oraz technologię SBR uzupełnioną o pompę na wypływie.
Oczyszczalnia działa w systemie SBR w dwóch cyklach 12 godzinnych, co oznacza, że
wszystkie cykle następują po sobie w ściśle określonym przez producenta czasie. Nad
prawidłową pracą urządzenia czuwa nowoczesny i niezawodny sterownik.
Ścieki surowe dopływają do osadnika, w którym zostają zatrzymane części stałe,
gromadzące się na dnie zbiornika w postaci osadu. Dalej ścieki przelewają się przez
specjalne zasyfonowanie do pierwszego biologicznego reaktora, w którym rozwijają się
mikroorganizmy oczyszczające ścieki tzw. osad czynny. W pierwszym reaktorze, który
cały czas jest wypełniony (nigdy nie jest opróżniany) ścieki są wstępnie podczyszczane.
Pełni on także funkcję zbiornika retencyjnego, który znacząco podnosi odporność
oczyszczalni na nierównomierność w dopływie ścieków oraz gwarantuje prawidłowe
funkcjonowanie przy zróżnicowanym obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń. Z pierwszego
reaktora ścieki przelewają się grawitacyjnie do drugiego, w którym są doczyszczane. Dwa
razy dziennie z drugiego reaktora jest odpompowywany oczyszczony ściek do odbiornika.
Drugi reaktor jest wyposażony w unikalny system recyrkulacji nadmiernego osadu
czynnego, który możemy w zależności od potrzeb zawracać do osadnika lub pierwszego
reaktora.
Konstrukcja oczyszczalni Bio Solid pozwala dodatkowo na precyzyjną regulacje ilości
dostarczanego tlenu do reaktorów biologicznych, umożliwia to korygowanie
poszczególnych parametrów procesu oczyszczania ścieków.
Oczyszczalnia Bio Solid została w standardzie wyposażona w pompę mechaniczną. Dzięki
temu rozwiązaniu mamy dużą swobodę w sposobie odprowadzania i zagospodarowania
ścieków oczyszczonych. Pompa pozwala na budowę odbiornika w dowolnej odległości od
urządzenia.
Oczyszczone ścieki z oczyszczalni Bio Solid można odprowadzić np. do drenażu, studni
chłonnej lub oczka wodnego. Doskonała jakość ścieków oczyszczonych pozwala także na
odprowadzenie do cieków wodnych, rzek, strumieni czy rowów melioracyjnych.
Innym sposobem zagospodarowania ścieków jest budowa systemu podpowierzchniowego
nawadniania roślin. Nawadnianie liniowe w połączeniu z oczyszczalnią Bio Solid daje
podwójne korzyści. Doskonale oczyszczamy ścieki, a jednocześnie podlewamy rośliny
wodą bogatą w mikroelementy.
Oczyszczalnie Bio Solid charakteryzują się niebywale solidną i przemyślaną konstrukcją.
Trwała, ciężka i gęsto użebrowana konstrukcja zbiornika z polietylenu gwarantuje dużą
wytrzymałość, dzięki czemu producent udziela 15 letniej gwarancji. Zbiorniki modułowe
o konstrukcji pionowej doskonale przenoszą duże obciążenia, pozwala to uniknąć
konieczności stosowania obsypki betonowej, a specjalny kształt zbiornika gwarantuje
odpowiednie zakotwienie w gruncie. Możliwość zamontowania oczyszczalni na dużej
głębokości (do 1,2 m pod gruntem) w dużej mierze pozwala uniknąć konieczności
stosowania drogich przepompowni do ścieków surowych.
Wszystkie te cechy powodują, że biologiczna oczyszczalnia Bio Solid jest unikalnym
produktem na rynku polskim, a producent gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie
w każdych warunkach wodno - gruntowych.
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ISTOTNE I CENNE DLA KAŻDEGO
Ř gwarancja 15 lat na zbiornik
Ř możliwość pracy w każdych warunkach wodno - gruntowych
Ř praca w pełni automatyczna – niskie zużycie energii, minimalne koszty
eksploatacji
Ř wywóz osadów tylko raz w roku
Ř reaktory biologiczne łączone szeregowo, gwarantujące skuteczność
procesu oczyszczania
Ř jakość ścieków zgodna z najnowszą normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013
Ř możliwość wykorzystania odzyskanej wody do nawadniania roślin
Ř małe zapotrzebowanie na powierzchnię, ok. 2 m2/osobę
Ř możliwość głębokiego posadowienia pod gruntem (do 1,2 m)
Ř kompleksowa obsługa: produkcja, projektowanie, montaż i serwis
Bamar Tech Sp. J. B. Czub, M. Wolnik
Solec Nowy 1a, 64-234 Przemęt
NIP: 9231695024, REGON: 360950004
biuro@bamartech.pl
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