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Dowiedz się więcej czytając naszego bloga www.mpi.com.pl/bazy_wiedzy/

   BEZZAPACHOWOŚĆ
Dzięki najnowszej technologii nasze oczyszczalnie są zupełnie bezwonne.

   ZEROWE KOSZTY EKSPLOATACJI
Dzięki połączeniu oczyszczalni z systemem nawadniania WaterShower, zyski 

z oszczędności wody do podlewania (60 do 100 zł miesięcznie) przewyższają koszty 

użytkowania oczyszczalni (ok. 45 zł miesięcznie). Dlatego cały system można nazwać 

bezkosztowym w  zakresie eksploatacji. Zwrot inwestycji w  stosunku do szamba 

następuje po 2-3 latach.

  OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA
Dzięki dużej objętości reaktorów oczyszczalnie wystarczy opróżniać raz na 2 lata. 

Dodatkowo, stosując automatyczny kompostownik osadów, całkowicie likwiduje się 

konieczność wywozów. 

    NAJWYŻSZA JAKOŚĆ OCZYSZCZANIA
Dzięki temu oczyszczalnie spełniają wymogi dla montażu w aglomeracjach miejskich.

Wyklarowana woda po sedymentacji 
osadów, wykorzystywana do 
podlewania.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OCZYSZCZALNIĘ BIOFLOW?

Dodatkowe opcje:

•	 Neutralizator kondensatu
•	 Tłumik drgań SILENCER
•	 Pokrywa PREMIUM
•	 Kompostownik osadów
•	 Dodatkowy tunel rozsączający w przypadku częstych 

wyłączeń prądu

BIOFLOW
DUŻA KOMORA REAKTORA ZE ZŁOŻEM BIOLOGICZNYM 
– PERFEKCYJNA KLAROWNOŚĆ I RZADSZE OPRÓŻNIANIE
Perfekcyjna klarowność ścieków umożliwia wykorzystanie 

oczyszczonych ścieków, bogatych w mikroelementy, do nawad-

niania i nawożenia ogrodu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

I FAZA: Ścieki trafiają do reaktora, gdzie podlegają procesowi 

sekwencyjnego natleniania. Przyczynia się to do usuwania 

zanieczyszczeń organicznych, azotu oraz fosforu.

II FAZA: Zatrzymanie pracy dmuchawy, opadanie osadu na 

dno zbiornika (sedymentacja).

III FAZA: Odpompowanie wyklarowanej, oczyszczonej części 

ścieków.

Oczyszczalnia automatycznie przechodzi w tryb ekonomiczny 

(wakacyjny), w okresie braku dopływu ścieków.

Podstawowe modele

Budowa

Reaktor wykonany jest z polietylenu.

1   Skrzynka techniczna z wyciszeniem (dmuchawa + 
sterownik Multi Bio 2000 lub 3200)

2   Pompa do ścieków oczyszczonych z dodatkowym filtrem
3  Pływak poziomu awaryjnego
4  Przelew awaryjny
5  Rurowy dyfuzor napowietrzający
6  Filtr cząstek stałych - złoże biologiczne utwierdzone
7  Instalacja poboru próbek
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Liczba użytkowników 
(RLM)

Długość 
[m]

Szerokość 
[m]

Pojemność reaktora 
[m3]

Zagłębienie wlotu 
[cm]

Wysokość od dna do 
dołu wlotu [cm]

1-2 1,1 1,1 1,1 47 132

1-4 2,2 1,2 2,2 40 106

2-7 2,42 1,5 3,4 38 117

3-10 2,5 1,5 4,5 48 154

4-15 2,84 1,79 6,0 56 156
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Aby zminimalizować koszty oczyszczalni już na etapie adaptacji projektu należy: 

1. Rurę kanalizacyjną z budynku wyprowadzić jak najwyżej, 

najlepiej ok. 10-15 cm pod powierzchnią gruntu 

docelowego. Nie ma żadnej obawy, że zamarznie, bo 

w rurze nie stoją ścieki.

2. Zlokalizować oczyszczalnię w terenie zielonym.

3. Wyprowadzić odpowietrzenie kanalizacji rurą Ø110 

ponad dach.

4. Zaprojektować oczyszczalnię z bezzapachową 

technologią oczyszczania, aby przy zmianie ciśnienia 

atmosferycznego nie było problemów z nieprzyjemnymi 

zapachami z oczyszczalni.

5. W przypadku korzystania ze stacji uzdatniania wody, 

odprowadzać popłuczyny (pozostałości po zmiękczaniu 

wody) oddzielną instalacją, tak by nie trafiły do zbiornika 

oczyszczalni.

6. W przypadku stosowania ogrzewania gazowego z piecem 

kondensacyjnym, przewidzieć stosowanie neutralizatora 

kondensatu.

Porównanie kosztów dla 4-osobowej rodziny (15m3/miesiąc)
Bezzapachowa biologiczna oczyszczalnia BioFlow z nawadnianiem WaterShower

Wylot i pokrywa zbiornika

Zbiornik podziemny

Zwrot inwestycji w oczyszczalnię już po 2-3 latach eksploatacji,  
a każdego następnego roku zyskujesz około 3000 zł.

Kalkulacja kosztów Szambo Kanalizacja Oczyszczalnia biologiczna  
z nawadnianiem

Odprowadzanie ścieków 300 zł / miesiąc 120 zł / miesiąc 45 zł / miesiąc

Woda do podlewania 75 zł / miesiąc 75 zł / miesiąc 0 zł / miesiąc

Podsumowanie miesięczne 375 zł 195 zł 45 zł

Podsumowanie roczne 4500 zł 2340 zł 540 zł

Koszty inwestycyjne 6500 zł 8000 zł 14000 zł

Koszty po 10 latach 51500 zł 31400 zł 19400 zł

Oszczędność w ciągu 10 lat eksploatacji   
względem kosztów KORZYSTANIA Z KANALIZACJI - 12000 zł

Oszczędność w ciągu 10 lat eksploatacji   
względem kosztów KORZYSTANIA Z SZAMBA - 32100 zł



AKCESORIA DODATKOWE

POMPA PEDROLLO RXm 2/20

ZALETY TECHNOLOGII
•	 Cały proces oczyszczania zamknięty jest w zbiorniku, dzięki czemu w razie konieczności wymiany któregoś z  elementów 

oczyszczalni,  nigdy nie będzie trzeba rozkopywać ogrodu.

•	 Oczyszczalnie wykonane są z polietylenu, którego trwałość wynosi powyżej 50 lat, co pozwala cieszyć się spokojem przez wiele lat.

•	 Woda wypływająca z oczyszczalni przypomina wodę z jeziora. Nie posiada zapachu i jest przejrzysta. 

Dane techniczne:

•	     Wydajność do 190 l/min,

•	     Wysokość podnoszenia 7,5 m,

•	     Wielkość ciał stałych do Ø20 mm,

•	     Tryb pracy silnika – praca ciągła S1,

•	     5m kabla zasilającego,

•	     3 lata gwarancji!

Neutralizator kondensatu

Urządzenie to służy do neutralizacji kwaśne-

go kondensatu z kotła gazowego, przed jego 

odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków.

Dzięki temu urządzeniu nie musisz wykony-

wać oddzielnej instalacji odprowadzającej 

skropliny poza oczyszczalnię.

Tłumik drgań Silencer

– pozwala na redukcję drgań pracy dmuchawy 

membranowej w instalacjach napowietrzają-

cych biologiczne oczyszczalnie ścieków. Urzą-

dzenie należy wpiąć w instalację pomiędzy 

dmuchawą, a dyfuzorem napowietrzającym. 

Wymiana skrzynki na pionową

Nadbudowy

Nie zawsze wiemy jaki osta-

tecznie będzie poziom grun-

tu na działce po wykonaniu 

ogrodu.

W naszej ofercie posiadamy za-

równo nadbudowy o stałej wy-

sokości, jak i nadbudowy tele-

skopowe, dzięki którym możesz 

zrównać pokrywę oczyszczalni 

z gruntem już po zakończeniu 

prac ogrodniczych.
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BIOPREPARATY DO OCZYSZCZALNI

1   Eco9 OXY START MAXI BIO

Preparat przeznaczony do oczyszczalni biologicznych 

z  napowietrzaniem drobnopęcherzykowym, który należy 

stosować po każdorazowym opróżnieniu zbiornika 

oczyszczalni oraz przy jej rozruchu.

2   Eco9 MAXI FLO

Specjalistyczny biopreparat przeznaczony do oczyszczalni 

biologicznych z napowietrzaniem drobnopęcherzykowym oraz 

zbiorników z zamontowanym retrofitem.

3   Eco9 WC GEL

Ekologiczny żel do toalet, który zastępuje agresywne 

i bakteriobójcze preparaty.



Zraszacz WaterShower do budowy poletek roślinnych Zraszacz WaterShower do budowy liniowych systemów 
nawadniania

Przekrój 

ø 50 mm

60 cm

OZDOBNE POLETKA ROŚLINNE
Jest to system nawadniający WaterShower odprowadzający 

oczyszczone ścieki w wybrane punkty działki. Może być jedno 

lub kilka poletek. Zapotrzebowanie powierzchni to ok. 3÷4 

m2/1RLM. Na poletku sprawdzają się rośliny wodolubne.

NAWADNIANIE LINIOWE I OBWODOWE
Dzięki zastosowaniu opatentowanych zraszaczy liniowych 

WaterShower, system ten pozwala na wykorzystanie 

oczyszczonych ścieków do nawadniania roślin położonych 

w   różnych częściach ogrodu. Można zaprojektować np. 

nawadnianie prostoliniowe, kołowe lub inne. 

SYSTEM ZAGOSPODAROWANIA OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW  
POPRZEZ NAWADNIANIE WATERSHOWER (PATENT HABA)

Przekrój rury - 50 mm

Pokrycie 
z kory - ok. 30 cm

 1    Dodatkowy tunel rozsączający w przypadku częstych przerw 
w dostawie prądu

Osad nadmierny powstający w procesie biologicznego 

oczyszczania ścieków w oczyszczalni biologicznej jest 

wypompowywany do kompostownika osadów przy pomocy 

pompy osadów umieszczonej w oczyszczalni biologicznej 

i sterowanej przy pomocy sterowania.

ZALETY ZASTOSOWANIA AUTOMATYCZNEGO 
KOMPOSTOWNIKA OSADÓW

•	 likwidacja konieczności wywozu osadów z oczyszczalni, 

dzięki zagospodarowaniu ich w obrębie działki

•	 możliwość montażu oczyszczalni w miejscu gdzie nie ma 

dojazdu

•	 zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, dzięki braku 

konieczności wywozu osadów

•	 ułatwienie obsługi i eksploatacji oczyszczalni

•	 możliwość uzyskania wartościowego kompostu dla roślin 

•	 urządzenie jest niewidoczne dla użytkowników ze względu 

na montaż podziemny 

AUTOMATYCZNY KOMPOSTOWNIK OSADÓW

Kompostownik
osadów

Oczyszczalnia biologiczna
BioFlow

Nawodnienie ogrodu
WaterShower

Rewizja 
 z zieloną pokrywą 

Ø 160 mm

Ø 110 mm



BIOFLOW FIX

1. Oczyszczalnia drenażowa

Funkcjonująca od kilku lub kilkunastu lat oczyszczalnia drenażowa przestaje działać poprawnie: dochodzi do utraty drożności 

układu rozsączającego ułożonego w gruncie, co uniemożliwia dalsze korzystania z oczyszczalni. W takiej sytuacji możliwe jest 

wykorzystanie nowoczesnej technologii BioFlow FIX. Dzięki jej zastosowaniu można zmodernizować istniejący zbiornik oczyszczalni 

do pełnobiologicznej, bezzapachowej oczyszczalni ścieków. Zamiast układu rozsączającego zamontowanego w gruncie, stosuje 

się nowoczesny system natrysku ścieków oczyszczonych na poletko rozsączające lub na rabaty porośnięte krzewami i roślinami. 

Ścieki cechuje bardzo wysoka klarowność oraz całkowity brak zapachów, a substancje odżywcze w nich zawarte sprzyjają 

rozwojowi roślin.

2. Zbiornik bezodpływowy na ścieki (szambo)

W sytuacji podłączenia budynku do zbiornika bezodpływowego (szamba) użytkownik narażony jest zarówno na częste 

wywozy ścieków jak i na dyskomfort związany z przepełnieniem zbiornika w najmniej oczekiwanych momentach np. tuż przed 

weekendem. Jest to związane również z ciągle wzrastającymi kosztami wywozu. W takiej sytuacji jednym z  rozwiązań jest 

modernizacja istniejącego zbiornika na ścieki bytowe do pełnobiologicznej, bezzapachowej oczyszczalni ścieków BioFlow FIX. 

Odprowadzenie oczyszczonych ścieków odbywać się może zarówno do gruntu, jak i na poletko rozsączające lub na rabaty z 

zielenią.

Każdorazowo, w celu opracowania koncepcji technicznej rozwiązania niezbędne są następujące dane:

•	 szczegółowy rysunek zbiornika wraz z jego wymiarami

•	 głębokość posadowienia zbiornika/wysokość komina zbiornika

•	 możliwość podprowadzenia zasilania 230V w pobliże zbiornika

•	 określenie miejsca i sposobu odprowadzenia ścieków oczyszczonych

ZASADY DZIAŁANIA OCZYSZCZALNI BIOFLOW FIX:
Oczyszczalnia pracuje jako sekwencyjny reaktor porcjowy, w którym oczyszczanie 

zachodzi w wysokoefektywnej technologii osadu czynnego, a jej praca jest kontrolowana 

poprzez sterownik mikroprocesorowy umieszczony w skrzynce technicznej. 

Fazy pracy oczyszczalni: 

•	 naprzemienne napowietrzanie,

•	 sedymentacja,

•	 odpompowanie oczyszczonych ścieków.

Zestaw BioFlow FIX składa się z takich elementów jak: dmuchawa, dyfuzory, rozdzielacze, 

system do poboru ścieków oczyszczonych, pompa i pływaki. Zastosowanie pompy 

pozwala odprowadzić ścieki oczyszczone w dowolne miejsce na działce bez konieczności 

wykonywania radykalnych zmian w zagospodarowaniu otoczenia.

Zestawy BioFlow FIX posiadają aktualny certyfikat zgodności z PN-EN 12566-3. 

Gwarancja na urządzenia wynosi 24 miesiące.

Wyklarowana woda po sedy-

mentacji, wykorzystywana do 

podlewania.



Wnętrze zbiornika Sterownik MultiBioWidok zbiornika i skrzynki technicznej

System Water ShowerWnętrze zbiornikaPokrywa zbiornika i skrzynka techniczna

PRZYKŁADOWE REALIZACJE
1. MODERNIZACJA BETONOWEGO ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO 
Opis:

•	 4 stałych mieszkańców

•	 lokalizacja wieś pod Poznaniem 

Szambo betonowe prostopadłościenne jednokomorowe o pojemności 10 m3 zostało doposażone w układ BioFlow FIX, z zewnętrzną 

skrzynką wyposażoną w sterownik i dmuchawę. Układ rozsączający odprowadza ścieki oczyszczone do gruntu. System jest 

złożony z płytko ułożonych rur rozsączających DN 110, z pośrednią studzienką kontrolną.

2. MODERNIZACJA TWORZYWOWEGO ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO
Opis:

•	 5 stałych mieszkańców

•	 lokalizacja wieś pod Poznaniem 

Szambo tworzywowe wykonane z żywic poliestrowych w kształcie poziomego walca o pojemności 9 m3 zostało doposażone 

w układ BioFlow FIX, z zewnętrzną prostopadłościenną skrzynką wyposażoną w sterownik i dmuchawę. Układ rozsączający 

odprowadza ścieki oczyszczone na poletka zarośnięte krzewami i roślinami płożącymi, poprzez układ Water Shower.



3. MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI DRENAŻOWEJ
Opis:

•	 oczyszczalnia drenażowa w zbiorniku tworzywowym z PE o pojemności 3 m3, z podziemnym układem rozsączającym

•	 4 stałych mieszkańców

•	 lokalizacja wieś pod Poznaniem 

Oczyszczalnia drenażowa z trzema nitkami rur rozsączających pracująca ponad 12 lat, w terenie z gruntem dobrze 

przepuszczalnym, uległa zakolmatowaniu. Inwestor zdecydował się na wykonanie modernizacji zbiornika na pełnobiologiczną 

oczyszczalnię ścieków BioFlow FIX. Rozsączanie ścieków oczyszczonych odbywa się poprzez układ Water Shower, na poletko 

rozsączające.

MPI s.c.
Kobylniki, ul. Szamotulska 28
62-090 Rokietnica
tel./fax +48 61 853 00 04 
kom. +48 695 740 333

e-mail: biuro@mpi.com.pl
www.mpi.com.pl

Dystrybutor

Skrzynka technicznaWnętrze zbiornikaPokrywa zbiornika i skrzynka techniczna

ZALETY ROZWIĄZANIA BIOFLOW FIX:

•	 Możliwość	przeróbki	na	oczyszczalnię	istniejącego	zbiornika	wykonanego	z	różnych	materiałów	tj. z betonu,	

tworzywa	lub	stali		

–	dzięki	zastosowanej	technologii	ścieki	oczyszczone	spełniają	najwyższe	parametry	jakościowe

•	 Możliwość	wykorzystania	oczyszczonych	ścieków	do	podlewania	roślin

•	 Bardzo	szybki	zwrot	nakładów	na	modernizację	zbiornika		

–	bardzo	rzadki	wywóz	osadu	nadmiernego,	raz	na	kilka	lat	

–	całkowita	bezzapachowość	procesu


