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Krótki opis 

SOLIDO® 
 

 

W pełni biologiczna, przydomowa 

oczyszczalnia ścieków SBR 

dla 2-120 użytkowników (zgodna z PN-EN 12566-3) 
 

 

 
 

 

Pomoc techniczna: + 48 668 116 553 

email: info@mpi-systems.pl, berlin@rewatec.de, 
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1. Krótki opis 

Podstawowe informacje 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków SOLIDO® wykonana jest na bazie wytrzymałych 

zbiorników z polietylenu. Pracuje ona na zasadzie biologicznego reaktora sekwencyjnego 

(ang. Sequencing Batch Reactor – SBR). Oczyszczalnia dostępna jest w kilku wielkościach 

w zależności od liczby użytkowników (od 2 do 40). 

Aprobaty 

Oczyszczalnia posiada aprobatę Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej DIBt dla klas 

oczyszczania C, N i D. 

Klasa oczyszczania 

SOLIDO® spełnia wymagania czystości ścieków dla oczyszczalni kategorii C, N oraz D 

(rozkładu węglowego, azotowego - nitryfikacji oraz dodatkowego rozkładu azotowego - 

denitryfikacji). Parametry oczyszczonych ścieków wynoszą: 

BZT5: ≤ 20 mg/l na podstawie homogenizowanej próbki, 

ChZT: ≤ 90 mg/l na podstawie homogenizowanej próbki, 

NH4-N: ≤ 10 mg/l na podstawie 24h próbki (odfiltrowanej), 

Nnieorganiczny: ≤ 25 mg/l na podstawie 24h próbki (odfiltrowanej). 

Produkcja 

Oczyszczalnia SOLIDO® ma budowę kontenerową i składa się z jednego zbiornika z przegrodą 

lub większej liczby zbiorników wykonanych z polietylenu (LLD-PE) metodą formowania 

obrotowego. Producentem zbiorników jest ROTA GmbH, Am Gammgraben 2, 19258 

Boizenburg. 

Gwarancja 

Producent udziela 25 lat gwarancji na zbiornik i 3 lata gwarancji na komponenty elektryczne 

takie jak dmuchawa, dyfuzor i sterownik. Warunkiem uznania gwarancji jest obsługa 

urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta i serwisowanie go u autoryzowanych 

partnerów. 

Zasada działania 

SOLIDO® składa się z dwóch odrębnych komór. Pierwsza z nich pełni rolę osadnika 

wstępnego, natomiast w drugiej zachodzi proces oczyszczania ścieków. System SBR SOLIDO®, 

poprzez umieszczony w ściekach dyfuzor, dostarcza mikroorganizmom tlen. To właśnie te 

mikroorganizmy przekształcają ścieki w osad czynny. Nadmiar osadu pojawiający się w 

drugiej z komór przepompowywany jest w trakcie oczyszczania do pierwszej komory. 

Oczyszczanie odbywa się etapami, każdy cykl trwa 6 godzin i jest sterowany przez 

programowalny sterownik. Pozwala on, wraz z możliwością regulacji systemu SOLIDO®, na 

optymalizację pracy oczyszczalni nawet w przypadku zmiennych warunków użytkowania 

oczyszczalni. Dzięki opatentowanej konstrukcji pomp mamutowych wyposażonych w system 

automatycznego przepłukiwania wstecznego ograniczone są straty osadu czynnego oraz 

ryzyko zablokowania pomp. 

Zużycie prądu 

System SBR SOLIDO® składa się ze dmuchawy o mocy 39-210 W (zależy od wielkości 

oczyszczalni), trzech zaworów elektromagnetycznych, sterownika oraz czujnika do 

rozpoznawania niedociążeń (dot. SOLIDO® Eco). Dzięki efektywnemu wykorzystaniu 
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sprężarki zużycie energii elektrycznej, w przypadku klasy oczyszczania C, kształtuje się na 

poziomie 50 kWh/użytkownik/rok. Oznacza to, że koszty energii związane z działaniem 

oczyszczalni wynoszą ok. 55 PLN /użytkownik/rok. 
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Tryb urlopowy 

Sterownik umożliwia zaprogramowanie długości okresu urlopowego / nieobecności (maks.30 

dni) podczas, którego oczyszczalnia pracuje w trybie oszczędzania energii elektrycznej. 

Po zakończeniu tego okresu sterownik automatycznie powróci do trybu standardowego. 

Tryb oszczędzania energii elektrycznej (dot. SOLIDO® Eco z czujnikiem do rozpoznawania 

niedociążeń) 

Jeżeli przez dłuższy okres czasu do oczyszczalni nie są dostarczane nowe ścieki czas 

napowietrzania jest automatycznie skracany. Pozwala to na utrzymanie mikroorganizmów 

oraz bakterii znajdujących się wewnątrz oczyszczalni przy życiu (nawet podczas wakacji 

dłuższej nieobecności, np. urlopu) przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia prądu. 

Konserwacja oraz próbkowanie ścieków 

Zgodnie z dopuszczeniem Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt) przegląd 

oczyszczalni SOLIDO® należy wykonywać dwa razy w roku. Osad z pierwszej komory 

(osadnika wstępnego) należy usuwać co 6-24 miesiące w zależności od typu oczyszczalni oraz 

jej obciążenia. Próbkę ścieków można pobrać ze studzienki  znajdującej się wewnątrz 

oczyszczalni. Jej zawartości wymieniana jest co 6 godzin gwarantując tym samym aktualność 

wyników. 

Uwagi dotyczące montażu 

Zbiornik należy ostrożnie umieścić w odpowiednio przygotowanym wykopie o ubitym 

i wypoziomowanym dnie. Podczas montażu należy w połowie wypełnić zbiornik wodą 

a następnie obsypać go ze wszystkich stron (grubości obsypki 30-50 cm). Podczas 

obsypywania należy ubijać poszczególne warstwy ziemi. Obsypka powinna być wykonana 

z materiału o dużej przepuszczalności i ściśliwości, odpornego na ścinanie, pozbawionego 

ostro zakończonych przedmiotów (np. żwir o ostrych krawędziach). Można wykorzystać 

materiał z wykopu o ile spełnia on powyższe wymagania. Przy zakopywaniu zbiornika nie ma 

konieczności stosowania betonu. W przypadku występowania wysokiej wody gruntowej 

należy zastosować przykrycie gruntem zgodnie z instrukcją zbiornika 

Kapsułę SBR SOLIDO® należy połączyć przewodem (15 m lub 30 m) ze sterownikiem. 

Przewód należy umieścić w rurze osłonowej DN70-100. Sterownik oczyszczalni należy 

podłączyć do gniazdka elektrycznego z uziemieniem oraz zabezpieczonego bezpiecznikiem 

30 mA. 

Więcej informacji dotyczących montażu oczyszczalni ścieków można znaleźć w Przewodniku 

instalacji zbiorników MONOLIT oraz BlueLine. Znajdują się tam informacje o zbiornikach 

przeznaczonych do montażu na obszarach obciążonych ruchem samochodowym lub tam 

gdzie występuje wysoki poziom wody gruntowej (zabezpieczenie przed wyporem zbiornika, 

spawanie oraz uszczelnianie rur wznoszących). 

Obowiązki użytkownika 

Raz w miesiącu należy dokonywać inspekcji oczyszczalni, a wyniki obserwacji zapisywać 

w dzienniku. Ponadto należy unikać wpuszczania do oczyszczalni wszelkiego rodzaju 

chemikaliów oraz kontrolować czy oczyszczalnia działa poprawnie. 

Sterownik automatycznie zapisuje czas działania oczyszczalni. Niemniej należy prowadzić 

książkowy dziennik, który wymagany jest przez służby nadzorujące oczyszczalnie ścieków. 
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Dopuszczenie 

Warunkiem koniecznym dopuszczenia oczyszczalni ścieków do użytku jest wydanie zgody 

przez odpowiednie służby oraz uruchomienie oczyszczalni przez autoryzowanych partnerów 

REWATEC. 
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2. Zalety oczyszczalni SOLIDO® 

kompaktowa budowa: składa się tylko z dwóch komór bez odrębnego osadnika końcowego 

(wtórnego) 

cicha praca: bezgłośna w domu (dzięki zintegrowanej kapsule SOLIDO®) 

łatwa instalacja: przewody sprężonego powietrza oraz pozostałe części 

zamontowano w zbiorniku MONOLIT 

podłączenie oczyszczalni ogranicza się jedynie do połączenia 

zbiornika z gospodarstwem domowym przy pomocy jednej rury 

bezawaryjność: solidny i wytrzymały zbiornik (możliwość instalacji w gruntach 

ciężkich – piaskach gliniastych, iłach itp. oraz w przypadku gdy 

występuje wysoki poziom wody gruntowej do 1 m) 

pompy mamutowe wyposażone są w zabezpieczenie przed zapcha-

niem 

opatentowana funkcja automatycznego przepłukiwania wstecznego 

pomp ogranicza straty osadu czynnego oraz podnosi jakość 

oczyszczania 

niezawodny sterownik wyposażony jest w dziennik 

przechowujących historię wszystkich operacji oraz umożliwiający 

pracę w trybie urlopowym 

prostota: lekki, prostopadłościenny zbiornik umożliwia łatwą instalację 

zintegrowana butelka na próbki (brak oddzielnej rury wznoszącej do 

pobierania próbek) 

oszczędność: niskie zużycie energii na poziomie 50 kWh/użytkownik
1
 dzięki efek-

tywnemu wykorzystaniu sprężonego powietrza i napowietrzania 

 

                                                
1
 na podstawie badań w PIA, Aachen w 2012 r. 
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3. Oczyszczalnie jednozbiornikowe 

3.1 Zbiorniki MONOLIT II – wymiary 
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3.2 Zbiorniki MONOLIT II – rury wznoszące 
 

       

 

Rury 

wznoszące 

stożek + rura 

VS 20 

stożek + 

pierścień 

przedłużający 

+ rura VS20 

stożek + rura 

VS 60 / BS 60 

stożek + 

pierścień 

przedłużający 

pierścień 

przedłużający 

DN 800 + 

stożek + rura 

VS 20 

pierścień 

przedłużający 

DN 800 + 

stożek + rura 

VS 60 / BS 60 

Dopuszczal

ne 

obciążenie, 

przeznacze

nie 

obszary 

obciążone 

ruchem 

pieszym i 

rowerowym 

(wersja 

standardowa)  

element 

przedłużający 

rurę 

wznoszącą, 

pozwala na 

głębsze 

posadowienie 

zbiornika 

obszary 

obciążone 

ruchem 

samochodow

ym (dot. 

BS60) lub w 

przypadku 

głębszego 

posadowienia 

zbiornika 

(VS60) 

obszary 

obciążone 

ruchem 

samochodow

ym (włączając 

to w 

samochody 

ciężarowe) 

element 

przedłużający 

rurę 

wznoszącą, 

pozwala na 

głębsze 

posadowienie 

zbiornika 

element 

przedłużający 

rurę 

wznoszącą, 

pozwala na 

głębsze 

posadowienie 

zbiornika 

UWAGI: 

Zbiorniki MONOLIT II wyposażone są w rury wznoszące DN 600-800 oraz rurę DN 200, przez 

którą można usunąć osad ze zbiornika. W zakres dostawy wchodzi rura o długości 620 mm. 

Przedłużenie rury DN 200 lub pokrywy DN200 umożliwiające posadowienie zbiornika na 

terenach obciążonych ruchem samochodowym należy zamówić / zapewnić osobno. 

W standardowych oczyszczalniach SOLIDO® wysokość rury wznoszącej DN 600 może zostać 

wyregulowana w zakresie od 4 cm do 14 cm! W przypadku oczyszczalni posadowionych 

płycej, kapsułę techniczną można umieścić w odrębnej rurze wznoszącej. 

Wszystkie wymiary określone za pomocą przedziałów dotyczą zbiorników wyposażonych 

w teleskopową rurę wznoszącą umożliwiającą dopasowanie głębokości posadowienia 

zbiornika po przez wyciąganie lub wciskanie poszczególnych elementów składowych rury. 
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3.3 Oczyszczalnia SOLIDO® ze stożkiem i rurą wznoszącą VS20 
(wersja standardowa) 

Wymiary jednozbiornikowej oczyszczalni ścieków SOLIDO® (wersja standardowa, zbiornik MONOLIT II) 

Typ urządzenia Nr katalogowy Długość Szerokość 
Wysokość 

(wliczając rurę VS60) 

Ciężar 

zbiornika 

SOLIDO E-35 

1-6 osób 
KBMS3512 240 cm 124 cm 220 cm 200 kg 

SOLIDO E-45 

2-8 osób 
KBMS4512 307 cm 122 cm 220 cm 240 kg 

SOLIDO E-60 

2-10 osób 
KBMS6012 340 cm 122 cm 249 cm 340 kg 

 

 

3.4 Oczyszczalnia SOLIDO® posadowiona głąbiej ze stożkiem, pierścieniem 

przedłużającym DN600 i rurą wznoszącą VS20 
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3.5 Oczyszczalnia SOLIDO® posadowiona głębiej (dopuszczalne obciążenie 

ruchem samochodowym) ze stożkiem i rurą wznoszącą BS60 (VS 60) 

 
** Standardowo w zakres dostawy wchodzi rura DN 200 o długości 620 mm, jej 

przedłużenia oraz pokrywy DN200 przeznaczone na obszary obciążone ruchem 

samochodowym należy zamówić / zapewnić osobno. 

3.6 Oczyszczalnia SOLIDO® z pierścieniem przedłużającym DN 800, stożkiem 

i rurą VS20 
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3.7 Oczyszczalnia SOLIDO® 5 E-35-II ze stożkiem i pierścieniem 

przedłużającym (dopuszczalne obciążenie ruchem samochodowym do 12 

ton, na życzenie do 30 ton) 

 
* Wysokość można dopasować skracając pierścień przedłużający 

** Standardowo w zakres dostawy wchodzi rura DN 200 o długości 620 mm, jej 

przedłużenia oraz pokrywy DN200 przeznaczone na obszary obciążone ruchem 

samochodowym należy zamówić / zapewnić osobno. 
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4. Oczyszczalnie wielozbiornikowe 

4.1 Wielozbiornikowa oczyszczalnia SOLIDO® – zbiorniki MONOLIT II 

 
 

 
 

Wymiary dwu-(cztero-)zbiornikowej oczyszczalni ścieków SOLIDO® 

(wersja standardowa, zbiornik MONOLIT II) 

Typ urządzenia Nr katalogowy Długość Szerokość 
Wysokość 

(wliczając rurę VS60) 

Ciężar 

zbiornika 

SOLIDO E-35/35 

3-12 osób 
KBMS3535U 2 × 240 cm 124 cm 220 cm 2 × 200 kg 

SOLIDO E-45/45 

3-16 osób 
KBMS4545 2 × 307 cm 122 cm 220 cm 2 × 240 kg 

SOLIDO E-60+60 

4-20 osób 
KBMS6060U 2 × 340 cm 122 cm 249 cm 2 × 340 kg 

SOLIDO E-60+60 / 60+60 

10-40 osób 
KBMS6666U 4 × 340 cm 122 cm 249 cm 4 × 340 kg 

M: Wlot 

N: Przelew pompy zasilającej  

R: Przelew pompy osadu wtórnego 

P: Wylot 

F: Dyfuzor 

H: Kapsuła 

SOLIDO E-60/60 

osadnik wstępny SBR 
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4.2 Wielozbiornikowa oczyszczalnia SOLIDO® – zbiorniki BlueLine 
 

Wymiary wielozbiornikowej oczyszczalni ścieków SOLIDO® (wersja standardowa, zbiornik BlueLine) 

Typ urządzenia Nr katalogowy Długość Szerokość 
Wysokość 

(wliczając rurę VS60) 

Ciężar 

zbiornika 

BlueLine E-75/75 

12-32 osób 
KBMS7575 2 × 246 cm 208 cm 290 cm 2 × 280 kg 

BlueLine E-90/90 

14-40 osób 
KBMS9090 2 × 344 cm 206 cm 290 cm 2 × 370 kg 

BlueLine E-75+75/75+75 

16-64 osób 
KBMS7777 4 × 246 cm 208 cm 290 cm 4 × 280 kg 

BlueLine E-90+90/90+90 

14-80 osób 
KBMS9999 4 × 344 cm 206 cm 290 cm 4 × 370 kg 

 

 
 

 

osadnik wstępny SBR 
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5. Deklaracja zgodności 
 

 
 

Rewatec GmbH Luty 2014 

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w produkcie bez uprzedniego powiadomienia. 

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku. 

Zawartość instrukcji stanowi część warunków gwarancji. 


