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Szanowni Państwo, 

Dziękujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru. Jesteśmy pewni, 

że dostarczyliśmy Państwu produkt o najwyższej jakości.  

Niniejsza instrukcja ma na celu ułatwić instalację biologicznej przydomowej oczyszczalni 

ścieków z typu ECO - ACTIVE. Przed montażem prosimy o jej dokładne przeczytanie. 

 

1. SYMBOLE OSTRZEGAWCZE 

 

Niniejsza instrukcja zawiera uwagi i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: 
 

   
- znak umieszczony obok zaleceń, których nieprzestrzeganie może wpływać 
na bezpieczeństwo użytkownika lub bezpieczną pracę urządzenia  

 
 
 
- znak umieszczony obok zaleceń, których nieprzestrzeganie może wpływać 
na bezpieczeństwo użytkownika lub bezpieczną pracę urządzenia w wyniku 
porażenia prądem elektrycznym 
 

 

2. INFORMACJE OGÓLNE 

Biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków ECO - ACTIVE służy do oczyszczania ścieków 

bytowo-gospodarczych. Parametry poszczególnych modeli oczyszczalni przedstawiono w tabeli 

nr 1. Wszystkie oczyszczalnie powinny być posadawiane oraz montowane zgodnie z instrukcją 

producenta.  Wybór lokalizacji oczyszczalni oraz przewidywany sposób użytkowania należy 

poprzedzić dokładną analizą warunków gruntowo-wodnych i na jej podstawie dokonać wyboru 

odpowiedniego wariantu posadowienia.  Prace ziemne powinny być prowadzone zgodnie z PN 

EN 1610, a zagęszczanie gruntu podczas zasypywania zgodnie z PN-ENV 1046. 

 

Tabela nr 1. Parametry poszczególnych modeli oczyszczalni ECO - ACTIVE 

Model oczyszczalni 
Ilość 

zbiorników 

Objętość 

systemu 

Liczba użytkowników 

(RLM) 

Przepływ 

dobowy 

Dobowy ładunek 

zanieczyszczeń (BZT5) 

Liczba płaszczy 

zbiornika 

ECO - ACTIVE 3000  1 3,5 m3 2-4 0,9 m3/d 0,36 kg/d 1 

ECO - ACTIVE 4000 2 5,0 m3 5-7 0,9 m3/d 0,36 kg/d 1 

ECO - ACTIVE 5000 2 6,0 m3 6-10 1,5 m3/d 0,60 kg/d 1 

ECO - ACTIVE 6000 2 7,0 m3 10-15 2,1 m3/d 0,80 kg/d 1 

 

2.1. działania i budowa oczyszczalni  

Biologiczna oczyszczalnia ścieków ECO - ACTIVE  jest urządzeniem, gdzie ścieki są oczyszczane w 

2 etapach w sposób mechaniczno-biologiczny. Oczyszczalnia składa się z osadnika wstępnego 

(gnilnego) oraz reaktora biologicznego. W osadniku wstępnym (etap pierwszy oczyszczania) 

cząstki o gęstości większej od wody opadają na dno zbiornika (sedymentacja), natomiast cząstki 

o gęstości mniejszej od wody (np. tłuszcze) wynoszone są na powierzchnią cieczy (flotacja). 

Zgromadzone osady ulegają rozkładowi w procesie fermentacji przy udziale bakterii 

beztlenowych. Poprawnie wykonana wentylacja osadnika usuwa powstałe w nim gazy 
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fermentacyjne. Reaktor biologiczny (drugi etap oczyszczania) pracuje w technologii sekwencyjnej 

(SBR) w 5 fazach (dozowanie ścieku, napowietrzanie, sedymentacja, odprowadzanie ścieku 

oczyszczonego, recyrkulacja osadu nadmiernego). W drugim etapie następuje oczyszczanie 

ścieków najpierw przez biomasę umieszczoną komorze złoża biologicznego, a następnie przez 

osad czynny znajdującego się w komorze osadu czynnego bioreaktora. Przepływ ścieków 

pomiędzy osadnikiem wstępnym i reaktorem biologicznym następuje przy wykorzystaniu pomp 

mamutowych. Wszystkie procesy oczyszczalni sterowane są sterownikiem umieszczonym w  

szafie sterowniczej wraz z kompresorem.   

 

Proces technologiczny oczyszczania ścieków przez bioreaktor można podzielić na 5 faz:  

FAZA 1: Napełnianie bioreaktora 

Podczyszczone w osadniku ścieki dozowane są przy pomocy pompy mamutowej do bioreaktora. 

Specjalna budowa pompy mamutowej zabezpiecza przed podaniem nadmiernej ilości ścieku do 

bioreaktora oraz przedostawaniem się 

zanieczyszczeń nierozkładalnych w 

bioreaktorze. 

FAZA 2: Napowietrzanie  

Cykliczne napowietrzanie ścieków poprzez 

membranowy dyfuzor 

drobnopęcherzykowy powoduje tlenowy 

rozkład zanieczyszczeń. Wykorzystywane 

powietrze  jest  dostarczane przy pomocy 

wysokosprawnej dmuchawy 

membranowej, co dodatkowo powoduje 

intensywne mieszanie ścieków w 

bioreaktorze. 

FAZA 3: Sedymentacja 

Faza bez napowietrzania podczas której 

osad czynny poddawany jest procesowi sedymentacji. W dolnej części bioreaktora osadza się warstwa 

osadu, natomiast w górnej znajduje się sklarowany ściek. 

FAZA 4: Dekantacja 

Oczyszczone ścieki odprowadzane są z bioreaktora do odbiornika za pomocą pompy mamutowej o 

specjalnej konstrukcji zabezpieczającej przed wzruszeniem osadzonego na dnie osadu czynnego. 

FAZA 5: Recyrkulacja osadu nadmiernego 

Nadmierna ilość powstałego osadu czynnego oraz błony biologicznej złoża biologicznego 

recyrkulowana jest do osadnika wstępnego przy pomocy pompy mamutowej. Specjalna konstrukcja 

pompy mamutowej zabezpiecza przed nadmierną recyrkulacją osadu. 
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Zbiorniki oczyszczalni biologicznej ECO - ACTIVE wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości 

(PEHD) metodą formowania rotacyjnego (rotomoulding). Zbiorniki mają konstrukcję wykonaną 

z walcowej powłoki o osi poziomej. Wyróżniamy dwie podstawowe konstrukcje oczyszczalni tj: 

a). jednopłaszczowe z jednym zbiornikiem, gdzie osadnik wstępny i reaktor biologiczny 

oddzielony jest przegrodą.  

b). jednopłaszczowe z dwoma zbiornikami, gdzie osadnik wstępny i reaktor biologiczny 

umieszczone są w oddzielnych zbiornikach 

  

Budowę oczyszczalni ECO - ACTIVE przedstawiono na rys 1-4. 

 

2.2. Inne rozwiązania odprowadzenia ścieków do gruntu  

Oczyszczalnie biologiczne ECO - ACTIVE mogą skutecznie współpracować z niżej wymienionymi 

rozwiązaniami odprowadzającymi ścieki do gruntu: 

- rurowe złoże rozsączające 

- poletka rozsączające 

- tunele filtracyjne  

- pakietowe złoże rozsączające 

- złoża piaskowo-żwirowe (filtry gruntowe) 

- złoża gruntowo-roślinne (hydrobotaniczne) 

- studnie chłonne 

 

O sposobie rozwiązania decyduje projektant. 

 

2.3. Sterowanie 

Oczyszczalnia dzięki zastosowaniu nowoczesnego sterownika charakteryzuje się prostą obsługą, 

pełną automatyzacją procesu oczyszczania, niezawodnością oraz małym zużyciu energii 

elektrycznej.  

Cechy sterownika oczyszczalni ECO -  ACTIVE: 

- pełna automatyzacja pracy oczyszczalni (sterowanie cyklami pracy, samoczynna kalibracja systemu, 

automatyczne przechodzenie pomiędzy trybami rozruch/urlop/praca) 

- procesorowe sterowanie pracą oczyszczalni wykorzystujące pneumatyczną 

wyspę z 4 niezależnymi zaworami 

- tekstowy wyświetlacz LCD z podświetleniem 

- klawiatura membranowa funkcyjna 7 przyciskowa + kontrolki pracy 

odbiorników  

- monitorowanie ilości ścieków oczyszczonych, czasu pracy dmuchawy oraz 

elektrozaworów  

- system podtrzymania pamięci w przypadku zaniku zasilania,  

- przejście sterownika w tryb pracy urlopowej w trybie ręcznym lub 

automatycznym (2 tygodnie),  

- rejestrator zdarzeń,  

- licznik czasu pracy wszystkich elementów systemu,  

- wewnętrzny czujnik temperatury chroniący sterowanie przed przegrzaniem,  

- stałą, programowalną (bez potrzeby użycia dodatkowych urządzeń np.: 

komputer osobisty, laptop, tablet ) pamięć sterującą procesem oczyszczania na podstawie 



   
 

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ECO -  ACTIVE 

 
6 

dowolnego algorytmu (nastawy z dokładnością do 1 sekundy) 

- wznowienie pracy w tym samym punkcie w którym nastąpiło jej przerwania np. w wyniku braku 

zasilania 

- pomiar programowanych poziomu ścieków wraz z możliwością autokalibracji na podstawie ciśnienia 

hydrostatycznego (poziomy awaryjne, pracy nominalnej, bezpieczeństwa)  

- pomiar rzeczywistego prądu pobieranego przez elementy systemu (dmuchawę, zawory)  

- alarm dźwiękowy oraz świetlny sygnalizujący stany alarmowe; uszkodzenia podzespołów (m.in. 

elektrozawory, dmuchawa), brak zasilania,  

- kolorowa dioda informująca o stanach pracy,  

- funkcja rozruchu oczyszczalni z nastawnym okresem rozruchu o dowolnej wartości np. 28 dni 

- możliwość rozbudowy sterownika o obsługę pompy koagulantu lub podłączenia modemu GSM z 

funkcją informacji użytkownika o błędach przy pomocy wiadomości tekstowych, 

- menu w języku polskim 

 

Dane techniczne sterownika: 

- zasilanie sterownika 180-230 V (50 Hz) 

- obudowa hermetyczna IP55 biała o wymiarach 220x110x80 mm 

- ochronnik przepięciowy (275 V AC),  

- wyjście do sygnalizacji optycznej LED (max. 12VDC/40mA)  

- 4 wyjścia przekaźnikowe (dmuchawa do 150VA, 4 elektrozawory),  

- wyłącznik główny sterowania,  

- bezpieczniki sterowania i obwodów wyjściowych (topikowe 20 mm o wartości 3A),  

- wbudowana wyspa zaworowa – 4 sekcyjne wyjścia ½” 
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Schemat elektryczny sterownika 

 

Zarówno sterownik jak również dmuchawa membranowa znajdują się w niezależnej obudowie 

odpornej na warunki atmosferyczne oraz UV. 

Dane techniczne obudowy sterownika i dmuchawy 

membranowej: 

- Wymiary obudowy (wys/szer/głeb)  400/400/250 [mm]  

- Wymiary fundamentu obudowy (wys/szer/głeb)  

400/400/250 [mm]  

- Masa obudowy z fundamentem   12 [kg]  

- Stopień szczelności IP  IP44  

- Podest pod dmuchawę (wys/szer/głeb)  250/300/250 
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2.4. Dane techniczne oczyszczalni 

 

Parametr 
ECO - ACTIVE 

3000 

ECO –ACTIVE 

4000 

ECO -ACTIVE 

5000 

ECO - ACTIVE 

6000 

Ilość RLM 2-4 5-7 6-10 10-15 

Przepływ nominalny 0,9 m3/d 0,9 m3/d 1,5 m3/d 2,1 m3/d 

Objętość systemu 3,5 m3 5,0 m3 6,0 m3 7,0 m3 

Obciążenie ładunkiem 

zanieczyszczeń (BZT5) 
0,36 kg/d 0,36 kg/d 0,6 kg/d 0,8 kg/d 

Typ zbiornika Poziomy 

Maksymalna wysokość 

nasypki do górnej 

powierzchni zbiornika 

1,0 m 1,0 m 1,0 m 1,0 m 

Maksymalna wysokość 

wody gruntowej 

mierzona od podstawy 

zbiornika 

0,7 m 0,7 m 0,7 m 0,7 m 

Klasa ogniotrwałości E E E E 

Uwalnianie substancji 

niebezpiecznych 
Brak Brak Brak Brak 

 

 

 

3. SPOSÓB I WARUNKI MONTAŻU 

 

3.1. Montaż zbiornika oczyszczalni – warunki standardowe 

 

3.1.1. Wykop pod zbiornik 

Przy posadawianiu zbiornika należy zapewnić ciągłe odwodnienie wykopu. Podczas kopania 

wykopu pod zbiornik ostatnie 15-20 cm należy wykonywać ręcznie aby nie dopuścić do 

przegłębienia wykopu. W przypadku przegłębienia należy ubytki gruntu uzupełnić z 

zagęszczeniem niespoistym gruntem dobrze zagęszczanym.  

 

Niedopuszczalne jest pozostawienie na dnie wykopu kamieni, korzeni lub innych 

przedmiotów mogących uszkodzić zbiornik. 

 

 

3.1.2. Posadawianie zbiornika 

 

Przed rozpoczęciem posadawiania zbiornika należy sprawdzić czy zbiornik nie uległ 

uszkodzeniu np. podczas transportu lub rozładunku. W przypadku posadawiania zbiorników 

należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku o miąższości 10-20 cm. W przypadku 

stwierdzenia w podłożu gruntów nienośnych lub organicznych należy wykonać wymianę gruntu 

na grunt dobrze zgęszczany do warstwy gruntu nośnego. Przy głębokim zaleganiu warstwy 
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gruntu nienośnego zbiornik należy posadawiać na podstawie indywidualnej dokumentacji 

projektowej uwzględniającej wykonane badania geotechniczne. 

 

Bezwzględnie zabrania się toczenia lub ciągnięcia zbiornika po podłożu jak 

również stosowania przy rozładunku lub opuszczania do wykopu zawiesi 

mogących uszkodzić korpus zbiornika np. lin stalowych lub łańcuchów. Zaleca 

się stosowania zawiesi pasowych, wężowych lub stalowych z obudową 

zabezpieczającą o odpowiednim udźwigu.  

 

3.1.3. Zasypywanie wykopu 

 Przed rozpoczęciem zasypywania zbiornika należy sprawdzić jego wypoziomowanie. 

Zasypywanie wykopu należy wykonywać z piasku, równomiernie po obwodzie zbiornika,  

warstwami 20-30.  

W sytuacji występowania w miejscu posadowienia wody gruntowej należy dopilnować, 

by woda gruntowa nie wypłukała zbyt szybko wykonanej podsypki piaskowo np. poprzez 

wykonanie do czasu jej związania, obniżenia zwierciadła wody gruntowej.  

W sytuacji występowania wód gruntowych oddziałujących na korpus zbiornika, należy go 

zabezpieczyć przed działaniem wyporu wody np. poprzez obłożenie geowłókniną o gramaturze 

min 200 gr/m2 na całej jego długości (rys 5), rozważyć wyniesienie zbiornika ponad poziom wód 

gruntowych lub uzgodnić inny sposób zabezpieczenia z projektantem i producentem. 

Podczas zasypywania zbiornika należy bezwzględnie równomiernie napełniać go wodą w 

taki sposób aby poziom wody w zbiorniku był wyższy o około 15-30 cm od poziomu obsypki.  

W końcowym etapie zasypywania zbiorników należy podłączyć do oczyszczalni wlot 

przyłącza kanalizacyjnego z budynku, wylot w kierunku odbiornika ścieków oczyszczonych oraz 

w przypadku oczyszczalni dwuzbiornikowych rurociągi technologiczne DN110,  DN50 pomiędzy 

zbiornikami (fot.1a i 1b) prostymi odcinkami rur o identycznej średnicy. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fot. 1a i 1b. Rurociągi technologiczne DN100 i DN50 oczyszczalni dwuzbiornikowych 

3.1.4. Uwagi 

• Zbiorniki nie mogą być instalowane bez dodatkowych zabezpieczeń  pod jezdnią (co 

najwyżej pod ciągami pieszymi) oraz w miejscu składowania ciężkich przedmiotów – odległość 

od granicy drogi lub miejsca składowania min 2 m od zewnętrznego obrysu zbiornika. Jednakże 

usytuowanie zbiornika powinno zapewnić łatwy dojazd taboru asenizacyjnego. W przypadku 
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konieczności montażu zbiorników na terenach z dodatkowym obciążeniem dynamicznym lub 

statycznym należy każdorazowo zaprojektować indywidualne zabezpieczenia zbiornika 

uwzględniające rodzaj oraz wielkość dodatkowych obciążeń jak również wyniki badań gruntu w 

miejscu posadowienia.  

• W przypadku montażu zbiorników w baterie odległość między sąsiadującymi zbiornikami 

powinna wynosić min 30 cm. 

• Zaleca się posadowienie szafy sterowniczej w odległości do 3m od zbiorników 

oczyszczalni. Maksymalna odległość może wynosić 6 m. 

• Wszystkie odstępstwa od warunków standardowych należy uzgodnić z projektantem i 

producentem.  

 

3.2. Podłączenie sterownika i układu pneumatycznego oczyszczalni  

 

Prace elektroinstalacyjne muszą być wykonywane wyłącznie przez osobę 

posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne. 

 

 

 

Podłączenie oczyszczalni do energii elektrycznej następuje poprzez przewód zasilający 

sterownika z bolcem uziemiającym. Instalacja zasilająca oczyszczalnię powinna posiadać 

parametry: 

- napięcie 1 fazowe 230 V/50 Hz 

- wykonanie z kabla YKY 3x2,5 mm2 

- zalecane zabezpieczenie bezpiecznikiem nadprądowym B-16A  

- zalecany wyłącznik różnicowo-prądowy 30mA wraz z uziemieniem o rezystancji max 30 Ω (w 

przypadku wyposażenia w analogiczne zabezpieczenie instalacji budynku do której podłączona 

jest instalacji oczyszczalni – można odstąpić od tego zabezpieczenia). 

 

Oryginalna szafa sterownicza jest całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. 

Po montażu szafy sterowniczej w ziemi należy podłączyć za pomocą opasek zaciskowych 

przewody pneumatyczne sterownika (4 szt) zgodnie z oznaczonym kodem kolorów (czerwony – 

pompa mamutowa dozująca; niebieski – dyfuzor napowietrzający; zielony – pompa mamutowa 

odprowadzająca ściek oczyszczony; żółty – pompa mamutowa recyrkulacji osadu nadmiernego) 

– fot 2. 

 

 

 

 

 

 



   
 

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ECO -  ACTIVE 

 
11 

 
 

Fot 2. Kolorystyka podłączeń pneumatycznych sterownika 

 

Balast dyfuzora membranowego należy podłączyć do węża poprzez skrętną złączkę PE, która 

umieszczona jest na wężu wewnątrz zbiornika (fot 3). Balast dyfuzora membranowego należy 

bezwzględnie opuszczać do zbiornika za pomocą przymocowanej linki (niedopuszczalne jest 

opuszczanie za wąż pneumatyczny) oraz umieścić go centrycznie w bioreaktorze. 

 
Fot. 3 Sposób podłączenia dyfuzora do przewodu pneumatycznego 

 

Umieszczoną w szafie sterowniczej dmuchawę membranową należy podłączyć pneumatycznie do 

sterownika poprzez gumowy przewód elastyczny, natomiast elektrycznie poprzez gniazdo 

zamontowane w obudowie sterownika. Nie wolno podłączać dmuchawy membranowej do 

innego gniazda elektrycznego.  

Wnętrze szafy sterowniczej z podłączoną dmuchawą membranową przedstawiono na fot. 4. 
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Fot. 4 Wnętrze szafy sterowniczej ze sterownikiem i dmuchawą membranową 

 

 

3.3. Rozruch oczyszczalni 

Przed rozruchem należy upewnić się o poprawności wykonania montażu układu hydraulicznego, 

pneumatycznego, elektrycznego oraz wentylacji oczyszczalni. 

Po podłączeniu wszystkich elementów oczyszczalnia jest gotowa do pracy bezpośrednio po 

włączeniu zasilania z boku obudowy sterownika (czerwony włącznik). 

 

3.4. Wentylacja 

 

3.4.1. Wentylacja oczyszczalni 

Ze względu na wydzielające się gazy podczas procesu oczyszczania ścieków (zwłaszcza w 

osadniku gnilnym), niezbędne jest wykonanie wentylacji, która umożliwi ich odprowadzenie. 

Wentylację można realizować na jeden z poniższych sposobów: 

- wykorzystanie istniejącego w budynku pionu wentylacyjnego kanalizacji pod warunkiem 

zachowania min średnicy rury DN110 na długości całego odcinka oraz wyprowadzenia wywiewki 

min 60 cm ponad górną krawędź najwyżej położonego okna lub drzwi. 

- wyprowadzenie przewodem o średnicy min DN110 poprowadzonym po elewacji budynku min 

60 cm ponad górną krawędź najwyżej położonego okna lub drzwi. 
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3.4.2. Uwagi 

• W przypadku, kiedy całkowita wysokość wentylacji wysokiej będzie krótsza niż długość 

poziomego odcinka rury odprowadzającej gazy z osadnika gnilnego (zalecane max 8 m), 

może dochodzić do okresowego spadku wydajności działania wentylacji.  

• Nie zaleca się wykonywania by-passu oczyszczalni rurą wentylacyjną – tego typu 

rozwiązanie powoduje „ominięcie” przepływu powietrza przez oczyszczalnię.  

• Wszystkie odstępstwa od warunków standardowych należy uzgodnić z projektantem i 

producentem.  

 

3.5.  Czynności zabronione podczas montażu 

 

Bezwzględnie zabrania się (pod ryzykiem utraty gwarancji producenta) poniższych 

czynności: 

- toczenia lub ciągnięcia podzespołów oczyszczalni po podłożu 

- zrzucania zbiornika oraz pozostałych elementów oczyszczalni ze skrzyni ładunkowej 

samochodu lub z krawędzi wykopu na jego dno 

- posadawiania zbiorników oczyszczalni w wykopie nie przygotowanym (bez wymaganej 

podsypki, z przedmiotami mogącymi uszkodzić strukturę podzespołu oczyszczalni np. kamienie, 

korzenie, szkło itp.) 

- posadawiania zbiorników na poziomie, który spowoduje przekroczenie jego dopuszczalnego 

naziomu (tabliczka znamionowa) 

- stosowania nieoryginalnych części lub niezgodnych z obowiązującymi przepisami 

- wykonywania nasadzeń roślin o złożonym systemie korzeniowym (drzewa, krzewy) w okolicy 

zbiorników (min. 3 m) mogących uszkodzić ścianę zbiornika lub geowłókninę systemu 

rozsączającego, jak również zakolmatować stosowany system rozsączający. 

- przejazdu sprzętu ciężkiego (koparki, wywrotki itp.) w bezpośredniej odległości (mniejszej niż 

2 m) od zakopanego zbiornika. 

 

4. EKSPLOATACJA 

 

4.1. Rozruch oczyszczalni 

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków ECO - ACTIVE jest gotowa do użytkowania 

bezpośrednio po zakończeniu poprawnego montażu.  

 

4.2. Czynności eksploatacyjne 

Wszystkie przeprowadzone czynności eksploatacyjne należy wpisywać do karty obsługi 

oczyszczalni – tabela pkt 4.5. Brak prowadzenia karty obsługi oczyszczalni utrudni znalezienie 

właściwej przyczyny powstania ewentualnej usterki i z tego powodu może być podstawą utraty 

gwarancji producenta. 

Wykonywane czynności eksploatacyjne należy wykonywać z zachowaniem 

szczególnej ostrożności ponieważ możliwa dekompresja gazów może odurzyć 

osobę obsługującą. Bezwzględnie zabrania się podczas prowadzenia 

powyższej czynności używania otwartego ognia (np. palić papierosy), 

ponieważ może to doprowadzić do zapłonu gazów wydostających się z oczyszczalni. 
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4.2.1. Kontrola codzienna 

Codziennie należy sprawdzić czy sterownik nie sygnalizuje dźwiękowo alarmu oraz czy na 

wyświetlaczu sterownika nie ma żadnego komunikatu alarmowego. W przypadku pojawienia się 

komunikatu alarmowego należy odczytać rodzaj usterki na wyświetlaczu i w razie konieczności 

zwrócić się do serwisu producenta lub do dystrybutora oczyszczalni.  

4.2.2. Kontrola miesięczna 

Należy sprawdzić wizualnie jakość odprowadzanych ścieków oczyszczonych w zakresie 

obecności osadów przy pomocy przezroczystego naczynia o objętości min 200 ml. Ściek powinien 

być klarowny bez widocznych cząstek zawiesiny (kłaczków osadu) po ok. 30 min sedymentacji. 

4.2.3. Kontrola 3-miesięczna 

a). Należy sprawdzić stan filtrów kompresora (dmuchawy membranowej) umieszczonego w 

szafce sterowniczej. Czynność oraz ewentualne czyszczenie filtra należy przeprowadzić zgodnie 

z załączoną instrukcją producenta dmuchawy membranowej. Filtr należy wymienić na nowy co 

12 m-cy. Blok komory wraz z membranami należy wymienić po 18000 godzin pracy kompresora 

lub po 3 latach (w zależności co nastąpi szybciej).  

4.2.4. Kontrola ilości osadów 

Co 3 miesiące należy przeprowadzić kontrolę ilości osadów dennych nagromadzonych na dnie 

osadnika gnilnego. Można tego dokonać np. poprzez przedmiot odpowiedniej długości (np. kij, 

rurka itp. ) wkładany do dna osadnika. Warstwa ciemnego osadu na przedmiocie w przybliżeniu 

określa ilość osadów zebranych na dnie zbiornika. Ilość substancji wyflotowanych na 

powierzchni ścieku m.in. tłuszczy (tzw. kożuch) nie może blokować przepływu powietrza przez 

rury.  

4.2.5. Usuwanie osadów oraz kożucha  

W przypadku stwierdzenia podczas kontroli, iż ilość osadów dennych nagromadzonych w 

osadniku gnilnym przekracza 30% nominalnej objętości, należy usunąć osad oraz kożuch przy 

pomocy taboru asenizacyjnego firmy zajmującej się gospodarowaniem osadami ściekowymi 

(zgodnie z Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622). 

Niezależnie od wyników kontroli osad oraz kożuch należy usuwać co 6 m-cy w celu  odmłodzenia 

flory bakteryjnej. 

W celu usunięcia osadów oraz kożucha należy: 

a). odkręcić metalowe wkręty pokrywy zbiornika i zdjąć pokrywę (w przypadku oczyszczalni z 

wieloma włazami należy odkryć pierwszą pokrywę od budynku).  

 Należy zachować szczególną ostrożność ponieważ możliwa dekompresja 

gazów może odurzyć osobę obsługującą. Bezwzględnie zabrania się podczas 

prowadzenia powyższej czynności używania otwartego ognia (np. palić 

papierosy), ponieważ może to doprowadzić do zapłonu gazów wydostających 

się z oczyszczalni.   
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b). wprowadzić wąż wozu asenizacyjnego do osadnika wstępnego. Należy zwrócić szczególną 

uwagę, by wóz asenizacyjny nie znajdował się bliżej niż 2 m od korpusu zakopanego 

zbiornika. 

c). usuwanie nieczystości należy zacząć od zebrania kożucha (substancji wyflotowanych m.in. 

tłuszczy).  

d).  usunąć osad z dna osadnika gnilnego, aż do osiągnięcia ok. 20 cm objętości od dna. Usuwanie 

osadów należy prowadzić w sposób zapobiegający mieszaniu się osadów ze sklarowanymi 

ściekami, które umieszczone są bezpośrednio nad osadem. Bezwzględnie zabrania się usuwania 

całości nieczystości z osadnika gnilnego ponieważ może być to przyczyną nieodwracalnej 

deformacji zbiornika i utratą gwarancji producenta.  

e). należy bezzwłocznie uzupełnić osadnik gnilny wodą bieżącą do poziomu dołu rury 

wylotowej. 

f). po zakończeniu czynności związanych z usuwaniem osadów i kożucha z osadnika gnilnego 

należy pozamykać wszystkie włazy rewizyjne pokrywami oraz wkręcić wkręty blokujące 

pokrywy. 

g). po każdym opróżnieniu osadnika gnilnego z nieczystości należy wykonać płukanie systemu 

rozsączającego wodą pod ciśnieniem na odcinku od końca w kierunku studzienki rozdzielczej 

oraz pomiędzy studzienką rozdzielczą, a osadnikiem gnilnym. 

USUWANIE OSADÓW I KOŻUCHA NALEŻY PRZEPROWADZAĆ WYŁACZNIE Z OSADNIKA 

WSTĘPNEGO (GNILNEGO). ZABRANIA SIĘ USUWANIA OSADÓW DENNYCH Z KOMORY 

REAKTORA BIOLOGICZNEGO. USUNIĘCIE OSADÓW DENNYCH Z REAKTORA 

BIOLOGICZNEGO MOŻE SPOWODOWAĆ ZMNIEJSZENIE SKUTECZNOŚCI OCZYSZCZANIA 

ŚCIEKÓW ORAZ UTRATĘ GWARANCJI PRODUCENTA. 

4.2.6. Roczny przegląd serwisowy 

Co 12 m-cy należy dokonać przeglądu serwisowego przez autoryzowany serwis producenta. W 

zakresie czynności dokonywanych podczas przeglądu serwisowego muszą być m.in.: 

- sprawdzenie stanu sprężarki membranowej oraz jej konserwacja wraz z wymianą filtra  

- sprawdzenie poprawnego działania wszystkich elementów mechanicznych oczyszczalni,  

- sprawdzenie poprawnego działania wszystkich elementów elektrycznych oczyszczalni w tym 
zaworów sterowanych elektrycznie oraz sterownika (m.in. odczyty stanu liczników, analiza 
błędów, ewentualna kalibracja systemu itp.) 
- sprawdzenie poprawnego działania wszystkich elementów pneumatycznych oczyszczalni w tym 
pomp mamutowych oraz dyfuzora. Ze względu na zużywanie się membrany dyfuzora wymagana 
jest wymiana dyfuzora co 2 lata.  
- sprawdzenie poziomu osadów w osadniku wstępnym (gnilnym)  
Tabela 1. Czynności eksploatacyjne. 

Czynność 

eksploatacyjna 
codzienna 

co 1 

miesiąc 

co 3 

miesiące 

co 6 

miesięcy 

co 12 

miesięcy 

co 24 

miesiące 

co 36 

miesięcy 

Kontrola stanów 

alarmowych 

sterownika 
*  
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Kontrola 

wizualna ścieków 

oczyszczonych 

 * 
 

   

 

Kontrola filtrów 

dmuchawy 

membranowej 

  
* 

 
  

 

Wymiana filtra 

dmuchawy 

membranowej 

  
 

 
 *  

 

Wymiana bloku 

komory 

dmuchawy 

membranowej  

  
 

 
  

 
*3) 

Kontrola ilości 

osadów 
  

* 
   

 

Czyszczenie złoża 

biologicznego 
   

 
*2)  

 

Usuwanie osadów 

oraz kożucha 
   

*1) 
  

 

Przegląd 

serwisowy 
   

 *  

 

Wymiana 

dyfuzora 
   

  * 

 

1) – czynność należy wykonać w razie stwierdzenia szybszego nagromadzenia osadów   
2)  – czynność należy wykonać w razie stwierdzenia zakolmatowania złoża błoną biologiczną   
3) – czynność należy wykonać po 18000 godzin (wg wskazań licznika sterownika) lecz nie rzadziej niż co 3 

lata  

4.3 Możliwe problemy eksploatacyjne. 

Lp. 
Zaobserwowany 

problem 
Możliwa przyczyna Czynności które należy wykonać 

1 
Brak informacji na 

wyświetlaczu sterownika 
Brak zasilania elektrycznego 

- sprawdzić zasilanie elektryczne 

oraz bezpieczniki elektryczne 

instalacji 

 

2 
Komunikat  o zdarzeniu na 

wyświetlaczu sterownika 
Patrz instrukcja sterownika Patrz instrukcja sterownika 

3 
- pompa mamutowa dozująca 

w zbiorniku jest przytkana 

- wyciągnąć i wyczyścić 

mamutową 
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Spiętrzenie ścieków tylko 

w osadniku do przelewu 

awaryjnego 

- przewody pneumatyczne 

doprowadzające do pompy 

mamutowej (kolor czerwony) 

nie są szczelne 

- sprawdzić uszczelnienie połączeń 

przewodów pneumatycznych 

(kolor czerwony) 

- czas pracy zaworu 

sterującego pracą pompy 

mamutowej dozującej jest 

zbyt krótki 

- kontakt z serwisem producenta 

4 

Spiętrzenie ścieków 

zarówno w osadniku 

wstępnym oraz w 

reaktorze biologicznym do 

przelewu awaryjnego 

Zbyt duży przepływ ścieków 

przez oczyszczalnię 

- sprawdzić poprawność doboru 

oczyszczalni pod względem ilości 

użytkowników (urządzenie 

niedowymiarowane) 

- skontrolować ilość zużywanej 

wody 

- sprawdzić czy do oczyszczalni nie 

dostaje się woda z innego źródła 

np. wody deszczowe lub 

roztopowe 

Pompa mamutowa 

odprowadzająca  w zbiorniku 

jest przytkana 

- wyciągnąć i wyczyścić 

mamutową 

Przewody pneumatyczne 

doprowadzające do pompy 

mamutowej (kolor zielony) 

nie są szczelne 

- sprawdzić uszczelnienie połączeń 

przewodów pneumatycznych 

(kolor zielony) 

Oczyszczalnia pracuje w 

trybie urlopowym 

-wyłączyć tryb urlopowy – patrz 

instrukcja sterownika 

Czas pracy zaworu 

sterującego pracą pompy 

mamutowej opróżniającej jest 

zbyt krótki 

- kontakt z serwisem producenta 

Czasy pracy zaworów 

sterujących pracą pomp 

mamutowych jest 

niepoprawny 

- kontakt z serwisem producenta 

5 

Zbyt intensywne 

zamulanie się osadnika 

wstępnego (gnilnego) 

Zbyt duży przepływ ścieków 

przez oczyszczalnię 

Patrz czynności z pkt 4 niniejszej 

tabeli dla analogicznej przyczyny 

Niepoprawnie działająca flora 

bakteryjna w osadniku 

gnilnym 

Sprawdzić jakość ścieków 

surowych głównie pod względem 

zawartości substancji biobójczych 

tj. antybiotyki, środki na bazie 

chloru, środki dezynfekujące itp.) 
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Należy stosować dawkę 

biopreparatu dla osadników 

gnilnych. 

6 

Nieprzyjemny zapach z 

osadnika gnilnego lub w 

z instalacji 

kanalizacyjnej budynku 

Niepoprawnie działająca flora 

bakteryjna w osadniku 

gnilnym 

Patrz czynności z pkt 5 niniejszej 

tabeli dla analogicznej przyczyny 

Brak lub zbyt płytkie syfony 

w instalacji kanalizacyjnej 

budynku 

- Montaż lub wymiana syfonów 

- Kontrola stanu wody w syfonach 

rzadko używanych np. posadzka 

suszarni 

Brak lub nieodpowiednia 

wentylacja wysoka 

- montaż poprawnej wentylacji 

wysokiej zgodnie z pkt 2.3 

instrukcji montażu i eksploatacji. 

- kontrola istniejącej wentylacji 

wysokiej głównie pod względem 

zachowania minimalnej średnicy 

rury DN110 na całej jej długości 

Nieszczelna instalacja 

kanalizacyjna budynku 

Sprawdzić szczelność instalacji 

kanalizacyjnej (m.in. sposób 

podłączenia zaworu pralki oraz 

zmywarki) 

Zbyt mały przepływ ścieków 

przez oczyszczalnię 

skutkujący ich zagniwaniem 

- sprawdzić poprawność doboru 

osadnika gnilnego pod względem 

ilości użytkowników (urządzenie 

przewymiarowane) 

Zbyt gruba warstwa kożucha 

blokująca swobodny 

przepływ gazów 

Usunąć kożuch przy pomocy 

taboru asenizacyjnego zgodnie z 

pkt 3.2.5 instrukcji montażu i 

eksploatacji. 

Należy zwiększyć dawkę 

stosowanego regularnie 

biopreparatu lub stosować 

biopreparat dedykowany do 

usuwania tłuszczów 

7 

Nieprzyjemny zapach z 

komory reaktora 

biologicznego oraz 

mętne ścieki na wyjściu 

z oczyszczalni 

Niewłaściwe napowietrzanie 

komory reaktora 

biologicznego 

- sprawdzić szczelność oraz 

drożność połączeń 

pneumatycznych dyfuzora (kolor 

niebieski) 

- sprawdzić czy membrana 

dyfuzora nie jest pęknięta (w razie 

potwierdzenia - kontakt z 

serwisem producenta) 
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- sprawdzić poprawność działania 

kompresora (kontakt z serwisem 

producenta) 

- czas napowietrzania jest zbyt 

krótki – kontakt z serwisem 

producenta 

8 

 

 

Osad czynny przedostaje 

się do odpływu z 

oczyszczalni 

Zbyt duży poziom osadu 

czynnego w komorze 

reaktora 

- Pompa mamutowa 

recyrkulacyjna  w reaktorze 

biologicznym jest przytkana. 

Należy sprawdzić jej drożność oraz 

drożność i szczelność układu 

pneumatycznego tej pompy (kolor 

żółty) 

- czas pracy zaworu sterującego 

pracą pompy mamutowej 

recyrkulacyjnej jest zbyt krótki lub 

zawór jest uszkodzony – kontakt z 

serwisem producenta 

 

 
4.4 Czynności zabronione podczas eksploatacji 
a). Bezwzględnie zabrania się (pod ryzykiem utraty gwarancji) odprowadzania do 
oczyszczalni ścieków: 
- substancji biobójczych tj. antybiotyki, środki na bazie chloru, środki dezynfekujące - można 
stosować środki oznaczone jako biodegradowalne 
- ropy naftowej i jej pochodnych, rozpuszczalników, farb  
- pestycydów  
- olejów oraz tłuszczów (zarówno pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego, jak również cieczy 
lekkich np. olej silnikowy) bez zastosowania wcześniej sprawnie działającego separatora 
- wosków oraz  żywic 
- substancji toksycznych 
- trudno rozkładalnych zanieczyszczeń stałych np. chusteczki nawilżane, pieluchy, podpaski, 
tampony, prezerwatywy, filtry do kawy, niedopałki papierosów, opakowania plastikowe oraz 
papierowe 
- popiołu 
- skroplin z kotłów kondensacyjnych  
- ścieków przemysłowych 
- ścieków rolnych nie mających charakteru ścieków bytowo-gospodarczych m.in. mleka i 
produktów mlecznych, dużej ilości krwi, odpadów stałych oraz płynnych pochodzącej z produkcji 
zwierzęcej  
- wody chłodniczej 
- wód opadowych i roztopowych lub innych wód mogących zwiększyć obciążenie hydrauliczne 
oczyszczalni np. z drenażu odwadniającego budynku 
- wody z basenów kąpielowych, skroplin z kotłów kondensacyjnych, skroplin z urządzeń 
chłodniczych, popłuczyn z przeciwprądowego płukania zmiękczaczy wody, odżelaziaczy oraz 
stacji uzdatniania wody 
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b). Szafa sterownicza powinna być zawsze zamknięta i może być otwierana 
wyłącznie na czas czynności eksploatacyjnych bądź serwisowych z jednoczesnym 
zabezpieczeniem wnętrza szafy przed przypadkowym przedostaniem się wody do 
jej wnętrza (np. deszcz, zraszacze ogrodowe)  

 
c).  Gniazdo elektryczne umieszczone na sterowniku przeznaczone jest wyłącznie do 
zasilania kompresora (pompy membranowej) oczyszczalni. Bezwzględnie 
zabrania się, pod ryzykiem utraty gwarancji, korzystania z tego gniazda do 
innych celów lub stosowania kompresora o innych parametrach technicznych. 
Sterownik wyposażony jest w czujnik poboru mocy prądu i stosowanie gniazda 

niezgodnie z przeznaczeniem może wpłynąć na spadek skuteczności działania oczyszczalni lub 
jej awarię niepodlegającą gwarancji.  
 
d). Zabrania się, bez konsultacji z serwisem producenta, dokonywania zmian w ustawieniach 
sterownika. Rozregulowanie sterownika spowoduje spadek skuteczności oczyszczania ścieków i 
może doprowadzić do awarii oczyszczalni niepodlegającej gwarancji 
 

4.4.1 Czynności niezalecane podczas eksploatacji 

Nie zaleca się: 

a).odprowadzania do oczyszczalni ścieków substancji zmniejszających sprawność oczyszczalni 

ścieków: 

- tabletek do zmywarek zawierających fosfor 

b). stosowania urządzeń służących do rozdrabniania resztek odpadów organicznych np. młynek 

zlewowy 
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4.5. Karta przeprowadzonych czynności eksploatacyjnych oczyszczalni 

Data Opis przeprowadzonych czynności Podpis 

kontrolującego 
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5. RYSUNKI 

 

 

 
 

Rys.1 Rysunek poglądowy oczyszczalni jednopłaszczowej jednozbiornikowej ECO - ACTIVE 

 

 

 
 

Rys. 2 Rysunek poglądowy oczyszczalni jednopłaszczowej dwuzbiornikowej ECO - ACTIVE 
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Rys. 3 Wymiary zbiornika o objętości 2500 dm3  

 
Rys. 4 Wymiary zbiornika o objętości 3500 dm3 
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Rys.5 Przykładowe zabezpieczenie zbiornika przed działaniem wyporu wody gruntowej 

 

 

 

 

6. GWARANCJA PRODUCENTA 

a). Producent udziela gwarancji na okres 36 miesięcy od daty zakupu 
b). Gwarancją są objęte wyłącznie produkty Engeco Sp. z o.o. zakupione u autoryzowanych partnerów 
Engeco Sp. z o.o. lub zaopatrywanych przez Engeco Sp. z o.o. 
c). Gwarancją nie są objęte produkty: 
- których montaż został wykonany  niezgodnie z instrukcją montażu oraz sztuką budowlaną 
- użytkowane w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub w których dokonano przeróbek bez zgody 
producenta 
- na które zadziałały nadzwyczajne siły przyrody niezależne od producenta (atmosferyczne lub geologiczne 
w tym m.in. powódź, deszcze nawalne, trzęsienie lub osuwiska ziemi) 
- w których zostały zamontowane nieoryginalne część zamienne 
- zamontowane w przejazdach lub miejscach składowania materiałów ciężkich bez wykonanego, a 
uzgodnionego z producentem sposobu odciążenia zbiornika 
- uszkodzone mechanicznie, termicznie, chemicznie i inne wywołane działaniem użytkownika, stron 
trzecich lub sił zewnętrznych 
- które zostały poddane działaniu czynnikom fizycznym lub chemicznym w zakresie których polietylen nie 
wykazuje całkowitej odporności 
- posadowienia zbiornika na poziomie przekraczającym wysokość gruntu nad zbiornikiem określoną na 
tabliczce znamionowej zbiornika (N-naziom dopuszczalny). Uszkodzenie tabliczki znamionowej 
uniemożliwiające odczytanie wartości N lub oderwanie tabliczki znamionowej może być podstawą do 
utraty gwarancji z powodu uniemożliwienia określenia parametrów zbiornika.  
d). Zbiornik powinien być montowany pod nadzorem osoby posiadającej wykonawcze uprawnienia w 
branży sanitarnej lub instalatora autoryzowanego przez Engeco Sp. z o.o. 
e). Warunkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest 
przedstawienie łącznie: 
- ważnego dowodu zakupu produktu 
- pisemnego zgłoszenia opisu usterki wraz z podaniem telefonu kontaktowego 
f). Gwarant nie ponosi kosztów związanych z demontażem oraz ponownym montażem zbiornika 
g). Uprawnienia Kupującego wynikające z gwarancji wygasają w przypadku braku uregulowania płatności 
za zakupiony produkt w ustalonym terminie 
h). Wszystkie wadliwe produkty lub części wymienione w ramach gwarancji stają się własnością Engeco 
Sp. z o.o. 
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i). O możliwościach naprawy uszkodzonego zbiornika w miejscu montażu decyduje uprawniony 
przedstawiciel producenta  
j). W przypadku gdy uszkodzenie wystąpiło nie z winy producenta, Kupujący pokrywa koszty dojazdu, wizji 
lokalnej oraz naprawy uszkodzeń 
k). Kupującemu przysługuje prawo do wymiany zakupionego zbiornika na wolne od wad w przypadku gdy: 
- ilość napraw tego samego elementu w okresie objętym gwarancją przekroczy trzy razy,  w elemencie 
występują nadal te same wady 
- przedstawiciel Engeco Sp. z o.o. stwierdzi, że istniejąca wada jest niemożliwa do usunięcia 
l). Producent oraz autoryzowani partnerzy Engeco Sp. z o.o. nie odpowiadają wobec Kupującego za utratę, 
uszkodzenie lub zniszczenie produktu, które wynikły z innych przyczyn niż wady tkwiące w produkcie oraz 
nie odpowiadają za szkody spowodowane wadami produktu 
ł). Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa dla Kupującego do dochodzenia zwrotu utraconych 
zysków lub refundacji strat poniesionych w wyniku awarii produktu 
m). Niniejsza gwarancja na produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego 
wynikających z niezgodności towaru z umową. 
n). Wyłącza się odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu 
o). W przypadku gdy zbiornik lub jego element ulegnie uszkodzeniu po zamontowaniu, bezwzględnie bez 
zgody producenta nie można go wydobywać lub odkopywać przed przyjazdem upoważnionego 
przedstawiciela producenta. Wydobycie lub odkopanie pomimo braku zgody producenta przed przyjazdem 
jego upoważnionego przedstawiciela spowoduje utratę gwarancji w wyniku utraty możliwości określenia 
prawdziwych przyczyn powstania uszkodzenia. 
p). W przypadku stwierdzenia przez producenta wady produktu, leżącej po jego stronie, zostanie ona 
usunięta w terminie 14 dni od daty jej stwierdzenia  

 
6.1 Gwarancja nie obowiązuje w następujących przypadkach: 
1). Nieprzestrzegania warunków doboru wielkości przepływu oraz obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń 
oczyszczalni ścieków oraz warunków gruntowo-wodnych określonych przez Engeco Sp. z o.o. 
2). Nieprzestrzegania zasad montażu zbiorników ustalonych w instrukcji montażu przez Engeco Sp. z o.o. 
3). Nieprzestrzegania przez użytkownika zasad obsługi oczyszczalni ścieków określonych przez Engeco 
Sp. z o.o. 
4). Uszkodzeń mechanicznych powstałych z innych przyczyn niż spowodowane działaniem 
zainstalowanego urządzenia 
5). Powstałych w skutek działania siły wyższej (m.in. zjawiska atmosferyczne, geologiczne) niezależnych 
od woli człowieka 
 
6.2. Okres gwarancji Producenta (36 miesięcy) nie obejmuje: 
- dyfuzorów talerzowych, dmuchawy membranowej, sterownika dla których gwarancja wynosi 24 
miesiące 

   
 
 

 

 

 

Data i adres montażu 

 

 

 

Pieczęć i podpis osoby nadzorującej montaż 
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