
W kręgach czystych wód



„Bezprzewodowy monitoring pompowni ścieków oraz 

instalacje alarmowe w separatorach i osadnikach jako 

element zwiększający bezpieczeństwo ekologiczne i 

zmniejszający koszty eksploatacji”.

„Bezprzewodowy monitoring pompowni ścieków oraz 

instalacje alarmowe w separatorach i osadnikach jako 

element zwiększający bezpieczeństwo ekologiczne i 

zmniejszający koszty eksploatacji”.



Ecol-Unicon w Polsce

• 3 zakłady produkcyjne

• 1 oddział produkcji 

automatyki

• 14 filii handlowych



PION PRODUCENT 
URZĄDZEŃ

Studnie i zbiorniki betonowe Separatory lamelowe

Separatory koalescencyjne Separatory tłuszczu



Pompownie EPS 

PION PRODUCENT 
URZĄDZEŃ

Oczyszczalnie ścieków 

Osadniki wirowe Regulatory przepływu

Pompownie ścieków 







INSTALACJE ALARMOWE EU-AL W 

SEPARATORACH I OSADNIKACH



Czujnik grubości warstwy oleju
i czujnik przepełnienia mogą być
montowane w strefach zagrożonych wybuchem



Wysokosprawny Separator ESK



Separator PSW LAMELA





Osadniki o przepływie liniowym OS







Obiekty referencyjne – osadniki i separatory

Kielce – ul. Sienkiewicza 



ZASTOSOWANIE 
POMPOWNI EPS I EPS-P

� ŚCIEKI OPADOWE

� ŚCIEKI BYTOWO GOSPODARCZE

� ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE



POMPOWNIE ŚCIEKÓW

Pompownie EPS

Pompownie 
przydomowe EPS-P



Pompownie Przydomowe 

EPS-P



EPS  PRESSKAN

Parametry pracy
pompa wyporowa
Hpod -80 m
Q – 0,6 l/s 
P -1,1 kW



STEROWANIE

Szafy sterownicze produkcji Ecol-Unicon





PARAMETRY JAKIE MOGĄ BYĆ 
MIERZONE PRZEZ SYSTEM:

� pomiar poziomu ścieków w komorze („sucho bieg”, min, max, alarm),

� stan pomp (praca, awaria, odstawienie pompy),

� pełna rejestracja cykli pracy i rozbudowana analiza czasu pracy pomp,

� kontrola poprawności działania sterownika i elementów pomiarowych,

� kontrola poprawności pracy wyłączników pływakowych i zaworów zwrotnych,

� pomiar prądu pobieranego przez pompy z analizą przeciążenia,

� pomiar natężenia przepływu ścieków,

� kontrola zużycia energii,

� identyfikacja włamania do szafy sterowniczej i komory.



Ponadto System EU-MS pozwala na 
podjęcie działań ze stacji 

dyspozytorskiej:

� włączanie, wyłączanie i blokowanie pomp,

� regulacja wybranych parametrów pompowni,

� włączanie, wyłączanie lub czasowa dezaktywacja alarmu 
antywłamaniowego,

� przełączanie trybów pracy (ręczna/automatyczna).



System monitorowania i

zdalnego sterowania 

pracą przepompowni ścieków w trybie on-line,

w technologii GPRS













POMPOWNIE ŚCIEKÓW
OBIEKTY REFERENCYJNE

Katowice, Węzeł Murckowska 



POMPOWNIE ŚCIEKÓW
OBIEKTY REFERENCYJNE

Prologis, Bielany Wrocławskie



POMPOWNIE ŚCIEKÓW
OBIEKTY REFERENCYJNE

Gdańsk, ul. Kapliczna







20 lat w ochronie środowiska


