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 Aqupur Weber Stolbud – to przydomowe
oczyszczalnie ścieków bytowo gospodarczych. 
Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii SBR 
(Sequential Batch Reactor) proces oczyszczania 
zachodzi wyłącznie na drodze biologicznego rozkładu 
ścieków organicznych. Oczyszczalnia składa się 
z agregatu pompowo napowietrzającego który 
umieszczony jest w szafce i trzykomorowego zbiornika 
żelbetowego STOLBUD uzbrojonego w zestaw rur 
i dyfuzor.
 Pojemność zbiornika dobierana jest na 
podstawie wskaźnika RLM (odpowiadającego liczbie 
mieszkańców)
 Aqupur Weber Stolbud osiąga wszystkie 
wymagane parametry oczyszczania jakie należy 
spełnić przy odprowadzeniu ścieków do naturalnego 
obiegu wody w przyrodzie. Dzięki temu 
odbiornikiem ścieków oczyszczonych może być:
- grunt, za pośrednictwem studni, rowów lub dołów 
  chłonnych
- rów melioracyjny
- stawy, jeziora lub rzeki
- oczka wodne, kaskady ogrodowe, biotopy 
 Oczyszczalnie Aqupur Weber Stolbud mogą 
być z powodzeniem stosowane w indywidualnych 
gospodarstwach domowych, hotelach, pensjona-
tach, niewielkich osiedlach, szkołach, przy zaple-
czach socjalnych zakładów pracy.

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

- zwarta konstrukcja 
- łatwy i szybki montaż
- wysoka efektywność
- niskie koszty eksploatacji
- niezawodność i łatwość 
 w obsłudze
- brak uciążliwych zapachów 
 i hałasów
- brak urządzeń 
 elektromechanicznych 
 w reaktorze oczyszczalni
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OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW SBR 4-10 RLM 

 Budowa i działanie 

 Wysoka niezawodność i łatwość w obsłudze bazuje 
na koncepcji zamontowanych w zbiornikach wyłącznie 
niezawodnych nieruchomych części. W zbiorniku znaj-
dują się wyłącznie podnośniki powietrzne służące do 
ładowania i zrzutu sklarowanych ścieków. Zbudowane 
są z rur PCV o specjalnej konstrukcji. Całością steruje 
mikroprocesor umieszczony w dźwiękochłonnej szafce 
sterowniczej do zamontowania wewnątrz budynku lub 
na wolnym powietrzu.

 Sterowanie odbywa się w pełni automatycznie, 
a wszystkie funkcje zaprogramowane są na sterowniku. 
Oczyszczalnia jest tak zaprojektowana, że samoczynnie 
rozpoznaje zmniejszenie ilości lub brak dopływu ście-
ków i automatycznie przełącza się na tryb oszczędno-
ściowy co znacznie zmniejsza zużycie energii. 

 Wykonany przez naszych specjalistów montaż oraz 
uruchomienie przydomowej oczyszczalni ścieków 
Aqupur Weber Stolbud  w przygotowanym już 
wcześniej wykopie trwa około pół dnia.

KLASA OCZYSZCZANIA 

parametr wartości dopuszczane osiągnięte wartości wydajność oczyszczania

mg/l mg/l %
BZT5 40 11,2 94,5
ChZT 150 64,4 88,6

zawiesina ogólna 50 29,8


