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Materiał rozdzielacza       HDPE
Ilość sekcji roboczych SR       od 2 - 40 sekcji
Standardowa średnica rur roboczych (SR)     40 [mm]
Standardowa lokalizacja RP      Prawo/Lewo
Standardowa srednica rur przesyłowych RP w zaleznosci od ilosci SR  od 40 mm do 110 mm
Klasa ciśnieniowa rozdzielacza      PN10
Standardowy rodzaj montowanych rotametrów    liniowy 5-40 l/min
Standardowy rodzaj montowanych zaworów Zawór kulowy PVC dn 32

1. Przeznaczenie wyrobu
Rozdzielacz naścienny służy do skolektorowania sekcji
roboczych ( SR ) w postaci odwiertów bądź kolektorów pozio-
mych i przesłania medium roboczego do maszynowni pomp
ciepła dwiema rurami przesyłowymi ( RP ). Wyposażenie
rozdzielacza umożliwia regulację hydrauliczną instalacji oraz
odcięcie poszczególnych sekcji roboczych.

2. Wyposażenia rozdzielaczy naściennych
• są wyposażane w rotametry (R) bądź zawory równoważące do 
dokładnej regulacji dolnego źródła lub w zawory odcinające
sekcji zasilającej i powrotnej (Z)
• rozdzielacze wykonane są z polietylenu
• Armatura odcinająca montowana we wszystkich produktach
wykonana jest w technologii PVC z uszczelnieniami EPDM.
Technologia ta gwarantuje działanie zaworów przy niskich
temperaturach i jest odporna na destrukcyjne działanie
płynów niezamarzających
• wyposażone w konsole montażowe

4. Miejsce montażu
Na zewnątrz budynku lub wewnątrz budynku, w pomieszcze-
niu maszynowni pompy ciepła. Montaż naścienny.

5. Wykaz dokumentów powiązanych z produktem
• Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

6. Produkt znamienny tym, że
• Umożliwia podłączenie układu instalacji uniwersalnie 
prawo/lewostronnie
• SR i RP zakończone bosymi króćcami
• Serwis techniczny przez producenta
• Na indywidualne warunki klientów stosujemy zróżnicowane 
warianty wyposażenia (konstrukcyjne/dodatkowa armatura)
• Konstrukcja rozdzielacza uniemożliwia krzyżowanie się sekcji 
roboczych. Pogrupowane są parami.

3. Parametry techniczne rozdzielacza
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1. Przeznaczenie wyrobu:
Szafka rozdzielaczowa służy do skolektorowania sekcji
roboczych ( SR ) w postaci odwiertów bądź kolektorów pozio-
mych i przesłania medium roboczego do maszynowni pomp
ciepła dwiema rurami przesyłowymi (RP). Wyposażenie
rozdzielacza umożliwia regulację  hydrauliczną instalacji oraz
odcięcie poszczególnych sekcji roboczych.

2. Wyposażenia szafek rozdzielczych:
• składa się z zaizolowanych rozdzielaczy z syntetycznej pianki
kauczukowej
• są wyposażane w rotametry (R) bądź zawory równoważące do 
dokładnej regulacji dolnego źródła lub w zawory odcinające
sekcji zasilającej i powrotnej (Z)
• rozdzielacze wykonane są z polietylenu zaś obudowa szafki z
materiału piocelanu
• możliwość wyposażenia w maskownicę
• obudowa szafki posiada wysoką izolację termiczną, wytrzy-
mała a zarazem lekka, odporność chemiczna oraz odporność
na ścieranie

• Armatura odcinająca montowana we wszystkich produktach
wykonana jest w technologii PVC z uszczelnieniami EPDM.
Technologia ta gwarantuje działanie zaworów przy niskich
temperaturach i jest odporna na destrukcyjne działanie
płynów niezamarzających.

4. Miejsce montażu
Na zewnątrz budynku lub wewnątrz budynku, w pomieszcze-
niu maszynowni pompy ciepła. Montaż
naścienny

5. Wykaz dokumentów powiązanych z produktem
• Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

6. Produkt znamienny tym, że:
• Umożliwia podłączenie układu instalacji uniwersalnie 
prawo/lewostronnie
• SR i RP zakończone bosymi króćcami
• Serwis techniczny przez producenta
• Na indywidualne warunki klientów stosujemy zróżnicowane
warianty wyposażenia

Materiał rozdzielacza       HDPE
Ilość sekcji roboczych SR       od 2 - 5 sekcji
Standardowa srednica rur roboczych (SR)     40 [mm]
Standardowa lokalizacja RP      Góra
Materiał obudowy szafki rozdzielaczowej     Piocelan
Standardowa srednica rur przesyłowych RP w zaleznosci od ilosci SR  od 40 mm do 63 mm / 1” do 1 ½”
Klasa ciśnieniowa rozdzielacza      PN10
Standardowy rodzaj montowanych rotametrów    liniowy 5-40 l/min
Standardowy rodzaj montowanych zaworów    Zawór kulowy PVC dn 32

3. Parametry techniczne rozdzielacza
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1. Przeznaczenie wyrobu: 
Studzienka MICRO służy do skolektorowania sekcji roboczych
(SR) w postaci odwiertów bądź kolektorów poziomych i
przesłania medium roboczego do maszynowni pomp ciepła
dwiema rurami przesyłowymi ( RP ). Wyposażenie rozdzielacza
umożliwia regulację hydrauliczną instalacji oraz odcięcie
poszczególnych sekcji roboczych.

2. Wyposażenia studzienki:
• Studnie są wyposażane w rotametry (R) bądź zawory równo-
ważące do dokładnej regulacji dolnego źródła lub w zawory
odcinające sekcji zasilającej i powrotnej (Z) oraz w zawory
napełniające (ZN)
• Studnia zbiorcza wykonana jest z polietylenu o płaskich ścian-
kach roboczych w kształcie prostokąta z przejściami szczelnymi 
wykonanymi za pomocą otworowania i umieszczenia w otwo-
rze uszczelki wlotowej.
• Komora standardowo wyposażona w nadstawę teleskopową
wykonaną z materiału PPR i uszczelnioną na połączeniu ze
studzienką uszczelką wielorowkową z zakresem regulacji
wysokości do 150 mm
• Armatura odcinająca montowana we wszystkich produktach
wykonana jest w technologii PVC z uszczelnieniami EPDM.
Technologia ta gwarantuje działanie zaworów przy niskich
temperaturach i jest odporna na destrukcyjne działanie
płynów niezamarzających.

3. Nadstawa teleskopowa
Komora standardowo wyposażona w nadstawę teleskopową
wykonaną z materiału PPR i uszczelnioną na połączeniu ze
studzienką uszczelką wielorowkową z zakresem regulacji
wysokości do 150 mm

5. Miejsce montażu
Na zewnątrz budynku z posadowieniem w gruncie. Głębokość
posadowienia: 75 cm p.p.t. lub w wykonaniu z nadstawa
teleskopową maksymalnie do 90 cm p.p.t (patrz punkt 3.)
Szyjka studzienki powinna być usytuowana równo z pozio-
mem terenu. Montaż w terenach utwardzonych- patrz instruk-
cja montażu.

6. Wykaz dokumentów powiązanych z produktem
• Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
• Zasady Montażu Studzienek

7. Produkt znamienny tym, że
• Konstrukcja rozdzielacza uniemożliwia krzyżowanie się rur.
Rury robocze są grupowane parami, rura zasilająca nad
powrotną
• Przejście RP i SR przez skorupę studni maksymalizuję funkcję
ochronna rozdzielacza poprzez wykonanie spawanych przejść
przez skorupę studni
• RP i SR przechodzące przez skorupę studni zakończone są
bosymi króćcami
• Poprzez zamontowanie nadstawki teleskopowej, istnieje
możliwość regulowania wysokością studzienki. Połącznie
studzienki i nadstawki jest uszczelniane
• Kolektor rozdzielczy zasilający oraz powrotny wykonane są w
wersji pionowej
• Serwis techniczny przez producenta
• Na indywidualne warunki klientów stosujemy zróżnicowane
warianty wyposażenia i konstrukcji naszych produktów

Materiał rozdzielacza/studzienki       HDPE
Ilość sekcji roboczych (SR)        Zgodnie z ofertą handlową
Standardowa średnica rur roboczych (SR) wychodzących ze studni  40 [mm]
Standardowa średnica rur przesyłowych (RP) w zależności od ilości SR  Zgodnie z ofertą handlową
Przejście sekcji roboczych przez studzienkę (SR)     Spawane
Przejście rur przesyłowych przez studzienkę (RP)     Spawane
Króćce do odpowietrzania i napełniania (ZN) – gwint wewnętrzny  1”
Standardowy rodzaj montowanych rotametrów     liniowy 5-40 l/min
Standardowy rodzaj montowanych zaworów     Zawór kulowy PVC dn 32

4. Parametry techniczne rozdzielacza
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1. Przeznaczenie wyrobu: 
Studzienka MINI służy do skolektorowania sekcji roboczych
(SR) w postaci odwiertów bądź kolektorów poziomych i
przesłania medium roboczego do maszynowni pomp ciepła
dwiema rurami przesyłowymi ( RP ). Wyposażenie rozdzielacza
umożliwia regulację hydrauliczną instalacji oraz odcięcie
poszczególnych sekcji roboczych.

2. Wyposażenia studzienki:
• Studnie są wyposażane w rotametry (R) bądź zawory równo-
ważące do dokładnej regulacji dolnego źródła lub w zawory
odcinające sekcji zasilającej i powrotnej (Z) oraz w zawory
napełniające (ZN)
• Studnia zbiorcza wykonana jest z polietylenu o płaskich ścian-
kach roboczych w kształcie prostokąta z przejściami szczelnymi 
wykonanymi za pomocą otworowania i umieszczenia w otwo-
rze uszczelki wlotowej.
• Studzienka wyposażona jest w pokrywę typu lekkiego w
kolorze czarnym.
• Armatura odcinająca montowana we wszystkich produktach
wykonana jest w technologii PVC z uszczelnieniami EPDM.
Technologia ta gwarantuje działanie zaworów przy niskich
temperaturach i jest odporna na destrukcyjne działanie
płynów niezamarzających.

4. Miejsce montażu
Na zewnątrz budynku z posadowieniem w gruncie. Głębokość
posadowienia: 60 cm p.p.t lub w wykonaniu z nadstawą 50 cm
- 110 cm p.p.t. Szyjka studzienki powinna być usytuowana 5 cm 
nad poziomem terenu. Montaż w terenach utwardzonych-
patrz instrukcja montażu.

5. Wykaz dokumentów powiązanych z produktem
• Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
• Zasady Montażu Studzienek

6. Produkt znamienny tym, że:
• Konstrukcja rozdzielacza uniemożliwia krzyżowanie się rur.
Rury robocze są grupowane parami, rura zasilająca nad
powrotną
• Przejście RP i SR przez skorupę studni maksymalizuję funkcję
ochronna rozdzielacza poprzez zamontowanie uszczelek
wlotowych wykonanych z gumy EDPM
• RP i SR przechodzące przez skorupę studni zakończone są
bosymi króćcami
• Studzienka MINI może być wyposażona w dodatkowe zawory 
odcinające na rurach przesyłowych
• Poprzez zamontowanie nadstawki, istnieje możliwość regulo-
wania wysokością studzienki. Połącznie studzienki i nadstawki
jest uszczelniane
• Serwis techniczny przez producenta
• Na indywidualne warunki klientów stosujemy zróżnicowane
warianty wyposażenia i konstrukcji naszych produktów

Materiał rozdzielacza/studzienki HDPE
Ilość sekcji roboczych (SR) od 2 - 6 sekcji
Standardowa srednica rur roboczych (SR) 40 [mm]
Standardowa srednica rur przesyłowych RP w zaleznosci od ilosci SR  od 40 mm do 90 mm
Przejście sekcji roboczych przez studzienkę (SR)  Uszczelka wlotu
Przejście rur przesyłowych przez studzienkę (RP)  Uszczelka wlotu
Króćce do odpowietrzania i napełniania (ZN) – gwint wewnętrzny  1”
Standardowy rodzaj montowanych rotametrów  liniowy 5-40 l/min
Standardowy rodzaj montowanych zaworów  Zawór kulowy PVC dn 32

3. Parametry techniczne rozdzielacza
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1. Przeznaczenie wyrobu:
Studzienka OPTIMUM służy do skolektorowania sekcji 
roboczych ( SR ) w postaci odwiertów bądź kolektorów pozio-
mych i przesłania medium roboczego w postaci glikolu propy-
lenowego o stężeniu do 50%, glikolu etylenowego o stężeniu 
do 50%, spirytusu technicznego o stężeniu 40% do maszynow-
ni pomp ciepła dwiema rurami przesyłowymi ( RP ). Wyposaże-
nie rozdzielacza umożliwia regulację hydrauliczną instalacji 
oraz odcięcie poszczególnych sekcji
roboczych

2. Wyposażenia studzienki:
• Studnie są wyposażane w rotametry (R) bądź zawory równo-
ważące do dokładnej regulacji dolnego źródła lub w zawory 
odcinające sekcji zasilającej i powrotnej (Z) oraz w zawory 
napełniające (ZN)
• Studnia zbiorcza wykonana jest z polietylenu o płaskich ścian-
kach roboczych w kształcie prostokąta z przejściami szczelnymi 
wykonanymi za pomocą otworowania i umieszczenia w otwo-
rze uszczelki wlotowej.
• Studzienka wyposażona jest w pokrywę typu lekkiego w 
kolorze czarnym - Studzienka wyposażona jest w poprzeczkę 
ułatwiającą wchodzenie do studni i jej regulację.
• Armatura odcinająca montowana we wszystkich produktach 
wykonana jest w technologii PVC z uszczelnieniami EPDM. 
Technologia ta gwarantuje działanie zaworów przy niskich
temperaturach i jest odporna na destrukcyjne działanie 
płynów niezamarzających.

2. Miejsce montażu
Na zewnątrz budynku z posadowieniem w gruncie. Głębokość 
posadowienia: 60 cm p.p.t lub w wykonaniu z nadstawą 50 cm 
- 110 cm p.p.t. Szyjka studzienki powinna być usytuowana 5 cm 
nad poziomem terenu. Montaż w terenach utwardzonych- 
patrz instrukcja montażu.

4. Wykaz dokumentów powiązanych z produktem
• Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
• Zasady Montażu Studzienek

5. Produkt znamienny tym, że:
• Konstrukcja rozdzielacza uniemożliwia krzyżowanie się rur. 
Rury robocze są grupowane parami, rura zasilająca nad 
powrotną
• Przejście RP i SR przez skorupę studni maksymalizuję funkcję 
ochronną rozdzielacza poprzez zamontowanie uszczelek 
wlotowych
• RP i SR przechodzące przez skorupę studni zakończone są 
bosymi króćcami
• Studzienka OPTIMUM może być wyposażona w dodatkowe 
zawory odcinające na rurach przesyłowych
• Poprzez zamontowanie nadstawki, istnieje możliwość regulo-
wania wysokością studzienki. Połącznie studzienki i nadstawki 
jest uszczelniane
• Serwis techniczny przez producenta
• Na indywidualne warunki klientów stosujemy zróżnicowane 
warianty wyposażenia i konstrukcji naszych produktów
• Poprzeczka – element wzmacniająca konstrukcję studni

Materiał rozdzielacza/studzienki       HDPE
Ilość sekcji roboczych (SR)        od 2 - 20 sekcji
Standardowa srednica rur roboczych (SR)      40 [mm]
Standardowa srednica rur przesyłowych RP w zaleznosci od ilosci SR  od 40 mm do 110 mm
Przejście sekcji roboczych przez studzienkę (SR)     Uszczelka wlotu
Przejście rur przesyłowych przez studzienkę (RP)     Uszczelka wlotu
Króćce do odpowietrzania i napełniania (ZN) – gwint wewnętrzny  1”
Standardowy rodzaj montowanych rotametrów     liniowy 5-40 l/min
Standardowy rodzaj montowanych zaworów     Zawór kulowy PVC dn 32

3. Parametry techniczne rozdzielacza
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1. Przeznaczenie wyrobu
Studzienka ECO MAXI  służy do skolektorowania sekcji
roboczych (SR) w postaci odwiertów bądź kolektorów pozio-
mych i przesłania medium roboczego do maszynowni pomp
ciepła dwiema rurami przesyłowymi ( RP ). Wyposażenie
rozdzielacza umożliwia regulację hydrauliczną instalacji oraz
odcięcie poszczególnych sekcji roboczych

2. Wyposażenia studzienki
• Studnie są wyposażane w rotametry (R) bądź zawory równo-
ważące do dokładnej regulacji dolnego źródła lub w zawory
odcinające sekcji zasilającej i powrotnej (Z), zawory napełniają-
ce/odpowietrzające (ZN) oraz zawory odcinające przesyłowy
(ZP)
• Studnia zbiorcza wykonana jest z polietylenu o kształcie walca 
poziomego karbowanego ze zwieńczeniem zakończonym
dwoma wyłazami inspekcyjnymi oraz przejściami szczelnymi
wykonanymi za pomocą otworowania i umieszczenia w otwo-
rze uszczelki wlotowej.
• Studzienka wyposażona jest w 2 pokrywy typu lekkiego w
kolorze czarnym
• Armatura odcinająca montowana we wszystkich produktach
wykonana jest w technologii PVC z uszczelnieniami EPDM.
Technologia ta gwarantuje działanie zaworów przy niskich
temperaturach i jest odporna na destrukcyjne działanie
płynów niezamarzających.
• Rozdzielacz wyposażony w standardzie w zawory odcinające
na zasilaniu i powrocie rur przesyłowych RP

4. Wykaz dokumentów powiązanych z produktem
• Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
• Zasady Montażu Studzienek

5. Produkt znamienny tym, że:
• Konstrukcja rozdzielacza uniemożliwia krzyżowanie się rur.
Rury robocze są grupowane parami, rura zasilająca nad
powrotną
• Przejście RP i SR przez skorupę studni maksymalizuję funkcję
ochronną rozdzielacza poprzez zamontowanie uszczelek
wlotowych
• RP i SR przechodzące przez skorupę studni zakończone są
bosymi króćcami
• Studzienka ECO MAXI standardowo jest wyposażona w dodat-
kowe zawory odcinające na rurach przesyłowych
• Poprzez zamontowanie nadstawki, istnieje możliwość regulo-
wania wysokością studzienki. Połącznie studzienki i nadstawki
jest uszczelniane
• Serwis techniczny przez producenta
• Na indywidualne warunki klientów stosujemy zróżnicowane
warianty wyposażenia i konstrukcji naszych produktów
• Komora rozdzielacza posiada dwa wyłazy inspekcyjne 
• Rozdzielacz w kształcie litery „U”. Poprzez usytuowanie 2
belek rozdzielacza -zasilającej i powrotnej- po przeciwległych
stronach komory umożliwia komfortową regulację sekcji

Materiał rozdzielacza/studzienki HDPE
Ilość sekcji roboczych (SR) Od 2 do 32 sekcji
Standardowa srednica rur roboczych (SR) 40 [mm]
Standardowa srednica rur przesyłowych RP w zaleznosci od ilosci SR  od 40 mm do 160 mm
Przejście sekcji roboczych przez studzienkę (SR)  Uszczelka wlotu EDPM
Przejście rur przesyłowych przez studzienkę (RP)  Uszczelka wlotu EDPM
Króćce do odpowietrzania i napełniania (ZN) – gwint wewnętrzny   1”
Standardowy rodzaj montowanych rotametrów  liniowy 5-40 l/min
Standardowy rodzaj montowanych zaworów  Zawór kulowy PVC dn 32

3. Parametry techniczne rozdzielacza
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1. Przeznaczenie wyrobu:
Studzienka MAXI służy do skolektorowania sekcji roboczych 
(SR) w postaci odwiertów bądź kolektorów poziomych i 
przesłania medium roboczego do maszynowni pomp ciepła 
dwiema rurami przesyłowymi ( RP ). Wyposażenie rozdzielacza 
umożliwia regulację hydrauliczną instalacji oraz odcięcie 
poszczególnych sekcji roboczych

2. Wyposażenia studzienki:
Studnie są wyposażane w rotametry (R) bądź zawory równowa-
żące do dokładnej regulacji dolnego źródła lub w zawory 
odcinające sekcji zasilającej i powrotnej (Z), zawory napełniają-
ce/odpowietrzające (ZN) oraz zawory odcinające przesyłowy 
(ZP)
• Studnia zbiorcza wykonana jest z polietylenu o kształcie walca 
ze zwieńczeniem zakończonym wyłazem oraz przejściami 
szczelnymi wykonanymi za pomocą otworowania i umieszcze-
nia w otworze uszczelki wlotowej.
• Studzienka wyposażona jest w pokrywę typu lekkiego w 
kolorze czarnym
• Studzienka wyposażona jest w schodki ułatwiającą wchodze-
nie do studni i jej regulację.
• Armatura odcinająca montowana we wszystkich produktach 
wykonana jest w technologii PVC z uszczelnieniami EPDM. 
Technologia ta gwarantuje działanie zaworów przy niskich 
temperaturach i jest odporna na destrukcyjne działanie 
płynów niezamarzających.

4. Wykaz dokumentów powiązanych z produktem
• Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
• Zasady Montażu Studzienek

5. Produkt znamienny tym, że:
• RP i SR rozchodzą się promieniście od belki kolektora do 
skorupy studni, optymalizują równomierność przepływów
• Konstrukcja rozdzielacza uniemożliwia krzyżowanie się rur. 
Rury robocze są grupowane parami, rura zasilająca nad 
powrotną
• Przejście RP i SR przez skorupę studni maksymalizuję funkcję 
ochronną rozdzielacza poprzez zamontowanie uszczelek 
wlotowych wykonanych z gumy EDPM
• RP i SR przechodzące przez skorupę studni zakończone są 
bosymi króćcami
• Studzienka MAXI może być wyposażona w dodatkowe 
zawory odcinające na rurach przesyłowych
• Poprzez zamontowanie nadstawki, istnieje możliwość regulo-
wania wysokością studzienki. Połącznie studzienki i nadstawki 
jest uszczelniane
• Serwis techniczny przez producenta
• Na indywidualne warunki klientów stosujemy zróżnicowane 
warianty wyposażenia i konstrukcji naszych produktów

Materiał rozdzielacza/studzienki       HDPE
Ilość sekcji roboczych (SR)        od 7 - 20 sekcji
Standardowa srednica rur roboczych (SR)      40 [mm]
Standardowa srednica rur przesyłowych RP w zaleznosci od ilosci SR  od 40 mm do 200 mm
Przejście sekcji roboczych przez studzienkę (SR)     Uszczelka wlotu EDPM
Przejście rur przesyłowych przez studzienkę (RP)     Uszczelka wlotu EDPM
Króćce do odpowietrzania i napełniania (ZN) – gwint wewnętrzny   1”
Standardowy rodzaj montowanych rotametrów     liniowy 5-40 l/min
Standardowy rodzaj montowanych zaworów     Zawór kulowy PVC dn 32

3. Parametry techniczne rozdzielacza
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1. Przeznaczenie wyrobu:
Studzienka MAXI+ służy do skolektorowania sekcji roboczych 
(SR) w postaci odwiertów bądź kolektorów poziomych i 
przesłania medium roboczego do maszynowni pomp ciepła 
dwiema rurami przesyłowymi ( RP ). Wyposażenie rozdzielacza 
umożliwia regulację hydrauliczną instalacji oraz odcięcie 
poszczególnych sekcji roboczych

2. Wyposażenia studzienki:
• Studnie są wyposażane w rotametry (R) bądź zawory równo-
ważące do dokładnej regulacji dolnego źródła lub w zawory 
odcinające sekcji zasilającej i powrotnej (Z), zawory napełniają-
ce/odpowietrzające (ZN) oraz zawory odcinające przesyłowy 
(ZP)
• Studnia zbiorcza wykonana jest z polietylenu o kształcie walca 
ze zwieńczeniem zakończonym wyłazem oraz przejściami 
szczelnymi wykonanymi za pomocą otworowania i spawania 
przejścia przez ściankę
• Studzienka wyposażona jest w pokrywę typu lekkiego w 
kolorze czarnym
• Armatura odcinająca montowana we wszystkich produktach 
wykonana jest w technologii PVC z uszczelnieniami EPDM. 
Technologia ta gwarantuje działanie zaworów przy niskich 
temperaturach i jest odporna na destrukcyjne działanie 
płynów niezamarzających.

4. Wykaz dokumentów powiązanych z produktem
• Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
• Zasady Montażu Studzienek

5. Produkt znamienny tym, że:
• Konstrukcja rozdzielacza uniemożliwia krzyżowanie się rur. 
Rury robocze są grupowane parami, rura zasilająca nad 
powrotną
• Rozdzielacz sekcji wykonany w kształcie litery „U” umożliwia 
wygodne i sprawne serwisowanie
• Przejście RP i SR przez skorupę studni maksymalizuję funkcję 
ochronną rozdzielacza poprzez wykonanie spawanych przejść 
przez korpus studni
• RP i SR przechodzące przez skorupę studni zakończone są 
bosymi króćcami
• Studzienka MAXI+ może być wyposażona w dodatkowe 
zawory odcinające na rurach przesyłowych
• Poprzez zamontowanie nadstawki, istnieje możliwość regulo-
wania wysokością studzienki. Połącznie studzienki i nadstawki 
jest uszczelniane
• Serwis techniczny przez producenta
• Na indywidualne warunki klientów stosujemy zróżnicowane 
warianty wyposażenia i konstrukcji naszych produktów

Materiał rozdzielacza/studzienki       HDPE
Ilość sekcji roboczych (SR)        od 25 - 50 sekcji
Standardowa srednica rur roboczych (SR)      40 [mm]
Standardowa srednica rur przesyłowych RP w zaleznosci od ilosci SR  od 40 mm do 200 mm
Przejście sekcji roboczych przez studzienkę (SR)     Spawane
Przejście rur przesyłowych przez studzienkę (RP)     Spawane
Króćce do odpowietrzania i napełniania (ZN) – gwint wewnętrzny  1”
Standardowy rodzaj montowanych rotametrów     liniowy 5-40 l/min
Standardowy rodzaj montowanych zaworów     Zawór kulowy PVC dn 32

3. Parametry techniczne rozdzielacza
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Klasyczna przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym przeznaczona do oczyszczania 
ścieków bytowo-gospodarczych. Oczyszczalnia składa się z dwóch podstawowych elementów:
• osadnika gnilnego wykonanego z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) w którym zachodzą procesy
oczyszczania ścieków w wyniku sedymentacji i flotacji zanieczyszczeń oraz fermentacji osadu.
• systemu rurowego złoża rozsączającego w którym zachodzi proces doczyszczania ścieków na drodze
filtracji oraz biologicznego rozkładu w warunkach tlenowych.
Charakterystyka oczyszczalni ECO OPTIMUM
• wysoka wytrzymałość osadnika gnilnego potwierdzona badaniami w Instytucie Techniki Budowlanej w
Warszawie
• wysoka skuteczność oczyszczania osadnika gnilnego –  99,88%, potwierdzona badaniami
w jednostce notyfikowanej TÜV SÜD
• szczelność oraz trwałość konstrukcji zbiornika potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną TÜV SÜD
• największy na rynku filtr doczyszczający zabezpieczający przed zamuleniem złoża (kolmatacja) prosta
obsługa oraz zerowe koszty eksploatacyjne
• zgodność z normą PN EN 12566-1:2004/A1:2006 potwierdzona certyfikatem jednostki notyfikowanej
TÜV SÜD
• znak CE oraz atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie

kominek wentylacyjny

filtr

Rodzaj zbiorników Geow óknina

ECO OPTIMUM 2000 4-5 1 2500 1 szt.

ECO OPTIMUM 3000 6-7 1 3500 1 szt.

ECO OPTIMUM 4000 8-10 2 5000 1 szt.

ECO OPTIMUM 5000 10-12 2 6000 1 szt.

ECO OPTIMUM 6000 12-15 2 7000 1 szt.

Typ oczyszczlni Ilo  
u ytkowników

Ilo  zbiorników 
[szt]

 Obj to  
nominalna 
zbiornika 

[m3]

Rury drena owe 
Ø 110

Studzienka 
rozdzielaj ca DN 380 

H=1 m

Rura 
kanalizacyjna Ø 

110
Kominki 

wentylacyjne

Jednop aszczowe 20 szt. x 2m
( 40 mb ) 

40 m x 0,5 m 2 x 1 m 2 kpl.

Jednop aszczowe 30 szt. x 2m
( 60 mb ) 

60 m x 0,5 m 2 x 2 m 3 kpl.

Jednop aszczowe 40 szt. x 2m
( 80 mb ) 

80 m x 0,5 m
4 x 1 m
2 x 2 m 4 kpl.

Jednop aszczowe 50 szt. x 2m
( 100 mb ) 

100 m x 0,5 m 6 x 2 m 5 kpl.

Jednop aszczowe 60 szt. x 2m
( 120 mb ) 

120 m x 0,5 m 8 x 2 m 6 kpl.



0.
50

 m
0.

60
 m

1.
50

 m

max. 20,00 m

2.
00

 m
2.

00
 m

LEGENDA:
1. OSADNIK GNILNY
2. NADSTAWKA
3. STUDZIENKA ROZDZIELCZA
4. GEOW ÓKNINA
5. RURA PERFOROWANA DN 110
6. WYWIEWKA KANALIZACYJNA DN 110
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Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków ECO ACTIVE pracująca w technologii osadu czynnego w syste-
mie sekwencyjnego reaktora porcjowego (tzw. SBR) przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowo-gospo-
darczych domów jednorodzinnych,  pensjonatów, szkół, kempingów, hoteli, małych firm itp. Oczyszczalnia działa 
w pełni automatycznie dzięki zastosowaniu nowoczesnego sterownika kontrolującego pracę oczyszczalni.

Charakterystyka oczyszczalni ECO ACTIVE
• wysoka skuteczność oczyszczania ścieków (ponad 90% redukcji dla substancji organicznych
  oraz zawiesin) potwierdzona badaniami wg normy PN-EN 12566-3+A2:2013-10 w jednostce notyfikowanej,
• niski koszt pracy oczyszczalni dzięki zastosowaniu podzespołów o małym zużyciu energii elektrycznej,
• sprawdzona technologia oczyszczania z własną retencją buforową odporną na szczytowe zrzuty ścieków,
• wysoka sprawność oczyszczania dzięki zastosowaniu wysokiej klasy dyfuzorów drobnopęcherzykowych
  oraz dmuchaw membranowych,
• niezależna szafa sterująca zabezpieczona przed wpływem warunków atmosferycznych lub zalaniem, 
• pełna automatyzacja pracy oczyszczalni dzięki zastosowaniu energooszczędnego sterownika.

Charakterystyka zbiorników ECO ACTIVE
• duża wytrzymałość, dzięki specjalnej konstrukcji, potwierdzona badaniami w Instytucie Techniki Budowlanej
  w Warszawie, 
• trwałość zbiorników oraz ich szczelność potwierdzona przez dwie niezależne jednostki notyfikowane, 
• produkcja w 100% z czystego polietylenu, bez domieszek pogarszających jego właściwości, 
• kompaktowe wymiary skutkujące małą powierzchnią zabudowy,  
• możliwość zastosowania szerokiego systemu nadbudów

DN 50

DN 110

WLOT
DN 160

WYLOT
DN 110

OSADNIK
WST PNY

REAKTOR
BIOLOGICZNY

DUFUZOR
NAPOWIETRZAJ CY

POMPA MAMUTOWA
CIEKÓW OCZYSZCZONYCH

POMPA MAMUTOWA
RECYRKULACJI

KOMORA OSADU
CZYNNEGO

ZBIORNIK DO POBIERANIA PRÓBEK
CIEKÓW OCZYSZCZONYCH

POMPA MAMUTOWA
DOZUJ CA

Z CZE W Y NAPOWIETRZAJ CYCH

ZBIORNIK DO POBIERANIA PRÓBEK
CIEKÓW OCZYSZCZONYCH

Typ oczyszczalni Rodzaj zbiorników Szeroko  [mm]

ECO - ACTIVE 3000 2-4 1 3,5 160/110 670 2,47 1,45

ECO - ACTIVE 4000 5-7 2 5 160/110 670 1,26

ECO - ACTIVE 5000 6-10 2 6 160/110 670 1,45

ECO - ACTIVE 6000 10-15 2 7 160/110 670 1,45

Ilo  
u ytkowników 

(RLM)a)

Ilo  zbiorników 
[szt]

 Obj to  
nominalna 
zbiornika 

[m3]

rednica 
wlotu/wylotu 
cieków [mm]

rednica w azów 
rewizyjnych [mm]

D ugo  
[mm]

Jednop aszczowe

Jednop aszczowe 5,00

Jednop aszczowe 5,33

Jednop aszczowe 5,65





Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków ECO CROSS pracująca w technologii osadu czynnego wspoma-
ganego fluidalnym złożem biologicznym w układzie osadnik wstępny-bioraktor-osadnik wtórny, przeznaczona 
jest do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych domów jednorodzinnych, pensjonatów, szkół, kempin-
gów, hoteli, małych firm itp. Oczyszczalnia działa w pełni automatycznie dzięki zastosowaniu nowoczesnego 
sterownika kontrolującego pracę oczyszczalni.

Charakterystyka oczyszczalni ECO CROSS
• wysoka skuteczność oczyszczania ścieków (ponad 90% redukcji dla substancji organicznych
oraz zawiesin) potwierdzona badaniami wg normy PN-EN 12566-3+A2:2013-10 w jednostce notyfikowanej,

• niski koszt pracy oczyszczalni dzięki zastosowaniu podzespołów o małym zużyciu energii elektrycznej,
• sprawdzona technologia oczyszczania oparta na współpracy osadu czynnego oraz złoża fluidalnego,
• wysoka sprawność oczyszczania dzięki zastosowaniu wysokiej klasy dyfuzorów drobnopęcherzykowych
oraz dmuchaw membranowych,

• niezależna szafa sterująca zabezpieczona przed wpływem warunków atmosferycznych lub zalaniem,
• pełna automatyzacja pracy oczyszczalni dzięki zastosowaniu energooszczędnego sterownika.

Charakterystyka zbiorników ECO CROSS
• duża wytrzymałość, dzięki specjalnej konstrukcji, potwierdzona badaniami w Instytucie Techniki Budowlanej
w Warszawie,

• trwałość zbiorników oraz ich szczelność potwierdzona przez dwie niezależne jednostki notyfikowane,
• produkcja w 100% z czystego polietylenu, bez domieszek pogarszających jego właściwości,
• kompaktowe wymiary skutkujące małą powierzchnią zabudowy,
• możliwość zastosowania szerokiego systemu nadbudów

WLOT
DN 160

OSADNIK
WST PNY

REAKTOR
BIOLOGICZNY

WYLOT
DN110

DUFUZOR
NAPOWIETRZAJ CY

DN75

DN50

POMPA MAMUTOWA
CIEKÓW OCZYSZCZONYCH

POMPA MAMUTOWA
RECYRKULACJI

KOMORA OSADU
CZYNNEGO

KOMORA Z O A
BIOLOGICZNEGO

ZBIORNIK DO POBIERANIA PRÓBEK
CIEKÓW OCZYSZCZONYCH

POMPA MAMUTOWA
DOZUJ CA

Z CZE W Y NAPOWIETRZAJ CYCH

Typ oczyszczalni Rodzaj zbiorników D ugo  [mm]

ECO - CROSS 3000 1 3,5 160/110 670 2,47 1,45

ECO - CROSS 4000 2 5 160/110 670 1,26

ECO - CROSS 5000 2 6 160/110 670 1,45

ECO - CROSS 6000 2 7 160/110 670 1,45

Ilo  
zbiorników 

[szt]

Ca kowita obj to  
systemu [m 3]

rednica 
wlotu/wylotu 

cieków 
[mm]

rednica w azów 
rewizyjnych [mm]

Szeroko  
[mm]

Jednop aszczowe

Jednop aszczowe 5,00

Jednop aszczowe 5,33

Jednop aszczowe 5,65





Przepompownia jest wykonana jako zbiornik monolityczny z polietylenu wysokiej gęstości HDPE, w formie walca 
ze szczelnym dnem, gwarantującym całkowitą szczelność oraz wysoką wytrzymałość. Korpus przepompowni nie 
jest klejony ani skręcany śrubami.

Przeznaczenie przepompowni ścieków ECO-PRESS
• popowanie ścieków bytowo-gospodarczych (w tym surowych)
• popowanie wody brudnej,
• popowanie wody opadowej,
• popowanie wody roztopowej,
• popowanie gnojowicy.

Charakterystyka zbiorników przepompowni ECO-PRESS
• wysoka wytrzymałość korpusu przepompowni potwierdzona badaniami w Instytucie Techniki Budowlanej
w Warszawie

Możliwy dobór i wycena pomp wg indywidualnego zapytania.

OPCJA

ZAWÓR ZWROTNY
(OPCJA)

ZAWÓR KULOWY LUB ZASUWA
(OPCJA)

OPCJA

ZAWÓR KULOWY LUB ZASUWA
(OPCJA)

ZAWÓR ZWROTNY
(OPCJA)



Komora przepompowni DN800 nr katalogowy
kod pompy

[V] [kW] [mm]

Przepompownia ECO PRESS DN800 pompa TRITUS TR 3AP EP800TR300-MK 48SHT9804A 400 3 z rozdrabniaczem

Przepompownia ECO PRESS DN800: pompa TRITUS TR 2,2 EP800TR220-MK 48SHT03A 400 2,2 z rozdrabniaczem

EP800TR150-MG 48SHT02A1 230 1,5 z rozdrabniaczem

EP800TR075-MG 48SHT00A1 230 0,75 z rozdrabniaczem

Przepompownia ECO PRESS DN800: pompa VXm10/35 EP800VX075-SG 48SGV91A0A1 sztywne 2" 230 0,75 pe ny przelot do 50

Przepompownia ECO PRESS DN800: pompa VXm15/35 EP800VX110-SG 48SGV91B0A1U sztywne 2" 230 1,1 pe ny przelot do 50

Przepompownia ECO PRESS DN800: pompa TOP 2 - VORTEX EP800TOP2037-SZ 48TOPV12A1 zaciskowe 35mm 230 0,37 pe ny przelot do 25

Przepompownia ECO PRESS DN800:pompa TOP 3 - VORTEX EP800TOP3055-SZ 48TOPV13A1 zaciskowe 35mm 230 0,55 pe ny przelot do 25

Trypo po czenia 
pompy

Napi cie/czestotoli
wo  zasilania 

Moc 
silnik

a 

Max.Wielko  
zanieczyszcze

z monoz czem DN50

z monoz czem DN50

Przepompownia ECO PRESS DN800: pompa TRITUS TRm 1,5 z monoz czem 2"

Przepompownia ECO PRESS DN800: pompa TRITUS TRm 0,75 z monoz czem 2"

Komora przepompowni DN600 nr katalogowy
kod pompy

[V] [kW] [mm]

EP600TR150-SG 48SHT02A1 sztywne 2" 230 1,5 z rozdrabniaczem

EP600TR075-SG 48SHT00A1 sztywne 2" 230 0,75 z rozdrabniaczem

Przepompownia ECO PRESS DN600: pompa  VXm10/35 EP600VX075-SG 48SGV91A0A1 sztywne 2" 230 0,75 pe ny przelot do 5

Przepompownia ECO PRESS DN600: pompa VXm15/35 EP600VX110-SG 48SGV91B0A1U sztywne 2" 230 1,1 pe ny przelot do 50

Przepompownia ECO PRESS DN600 pompa TOP 2 - VORTEX EP5600TOP2037-SZ 48TOPV12A1 zaciskowe 35mm 230 0,37 pe ny przelot do 25

Przepompownia ECO PRESS DN600:pompa TOP 3 - VORTEX EP600TOP3055-SZ 48TOPV13A1 zaciskowe 35mm 230 0,55 pe ny przelot do 25

Trypo po czenia 
pompy

Napi cie/czestotoli
wo  zasilania 

Moc 
silnik

a 

Max.Wielko  
zanieczyszcze

Przepompownia ECO PRESS DN600: pompaTRITUS TRm 1,5

Przepompownia ECO PRESS DN600: pompa TRITUS TRm 0,75

0 1



※

※

※ Modu  Wi-Fi i Bluetooth (opc a) sprawia, e korzystanie
z elektronicznego panelu sterowania est eszcze
prostsze i bardzie  intuicy ne, umo liwia c
wy wietlanie parametr w i stanu systemu
bezpo rednio na smartfonie.

• :
230V ±15 - 50/60 Hz (E1/E2 MONO)

• 400V ±15 - 50/60 Hz (E1/E2 TRI)
•

• IP 55
• -5/+40 °C
• 50% at 40 °C

•
•
•
•
•
•
•



Przeznaczeniem studni ECO-METER jest wbudowanie wodomierza poza obrębem budynku. Komora ECO-ME-
TERS wyposażona jest w osprzęt niezbędny do montażu wodomierza domowego.

Charakterystyka zbiorników ECO METER
• duża wytrzymałość, dzięki specjalnej konstrukcji, potwierdzona badaniami w Instytucie Techniki Budowlanej w
Warszawie,
• trwałość zbiorników oraz ich szczelność potwierdzona przez dwie niezależne jednostki notyfikowane,
• produkcja w 100% z czystego polietylenu, bez domieszek pogarszających jego właściwości,
• kompaktowe wymiary skutkujące małą powierzchnią zabudowy,
• możliwość zastosowania szerokiego systemu nadbudów

Studnie wodomierzowe nr katalogowy wodomierz konsola
wodomierzowa

komora
studzienki

studzienka wodomierzowa ECO METER 600 EM600WM JS 1,5 G1 EA 25 [mm] DN25 [mm] 1" DN25 DN600 PE - DN32 PE - DN32

studzienka wodomierzowa ECO METER 800 EM800WM JS 1,5 G1 EA 25 [ mm] DN25 [mm] 1" DN25 DN800 PE - DN32 PE - DN32

zawór przewó gietki

AA

620 

 2
05

4 



Zbiorniki ECO-DREIN są przeznaczone do magazynowania:
• ścieków komunalnych i bytowo-gospodarczych
• wód opadowych i roztopowych
• gnojówki, gnojowicy i wód gnojowych
• ścieków i wód wykorzystywanych na cele rolnicze, przemysłowe lub p.poż.
• innych cieczy w zakresie dobrej odporności fizyko-chemicznej HDPE z pominięciem paliw   płynnych

3 178 380



Zbiorniki na wod  deszczow nr katalogowy korpus
ltra

ltr zawór
czerpalny

zawór z przy czem
do w a

pompa ogrodowa ZB 1000 ZB 2000 ZB 3000
[szt] [szt] [szt]

zbiornik 1000l z wyposa eniem ED1000/0000XXX tak tak tak tak TOP MULTI EVOTECH 2 1 - -

zbiornik 2000l z wyposa eniem ED2000/0000XXX tak tak tak tak TOP MULTI EVOTECH 2 - 1 -

zbiornik 3000l z wyposa eniem ED3000/0000XXX tak tak tak tak TOP MULTI EVOTECH 2 - - 1

zbiornik 4000l z wyposa eniem ED4000/2000XXX tak tak tak tak TOP MULTI EVOTECH 2 - 2 -

zbiornik 6000l z wyposa eniem ED6000/2000XXX tak tak tak tak TOP MULTI EVOTECH 2 - - 2

zbiornik 9000l z wyposa eniem ED9000/3000XXX tak tak tak tak TOP MULTI EVOTECH 2 - - 3

zbiornik 12000l z wyposa eniem ED1200/4000XXX tak tak tak tak TOP MULTI EVOTECH 2 - - 4



Charakterystyka produktów:
• magazynowanie ścieków komunalnych i bytowo-gospodarczych
• magazynowanie wód opadowych i roztopowych
• magazynowanie gnojówki, gnojowicy i wód gnojowych
• magazynowanie ścieków i wód wykorzystywanych na cele rolnicze, przemysłowe lub p.poż.
• innych cieczy w zakresie dobrej odporności fizyko-chemicznej HDPE z pominięciem paliw płynnych
• duża wytrzymałość, dzięki specjalnej konstrukcji, potwierdzona badaniami w Instytucie Techniki Budowlanej
w Warszawie,

• trwałość zbiorników oraz ich szczelność potwierdzona przez dwie niezależne jednostki notyfikowane,
• produkcja w 100% z czystego polietylenu, bez domieszek pogarszających jego właściwości,
• kompaktowe wymiary skutkujące małą powierzchnią zabudowy,
• możliwość zastosowania wielu konfiguracji.



www.engeco.pl

Engeco Sp. z o.o.

11-010 Barczewo
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