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- rozwi ązanie przykładowe
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Zalety tłoczni ściekówZalety tłoczni ścieków

• Komfort eksploatacyjny – przy niestabilnym medium 
zastosowanie sit cedzących umożliwia dodatkową separację i 
zatrzymanie zanieczyszczeń przed pompą. Ograniczenie kontaktu 
pompy z zanieczyszczeniami stałymi minimalizuje ryzyko zatykania 
pompy.

• Oszczędność energetyczna  - sprawia, że stosuje się pompy o 
zmniejszonym wolnym przelocie i wirniku kanałowym – w efekcie są 
to pompy o niższych mocach.

• Komfort serwisowy – zastosowanie suchej i oświetlonej komory 
tłoczni oraz hermetycznego zbiornika ścieków znacząco wypływa na 
wygodę eksploatacji i niweluje ilość odorów.
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Porównanie podstawowych 
parametrów pompowni i tłoczni
Porównanie podstawowych 
parametrów pompowni i tłoczni

Parametry Pompownie Tłocznie

Komfort obsługi

Koszty inwestycyjne

Zużycie energii

Koszt eksploatacyjny
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Wybór tłoczniWybór tłoczni
Doświadczenie eksploatacyjne

� Przestrzennie zoptymalizowany układ technologiczny minimalizujący 
wielkość komory

� Bezpośredni dostęp do wszystkich części tłoczni – lokalizacja kluczowych 
elementów na zewnątrz komory

� Dwa niezależne układy napływowe z możliwością ich odcięcia bez 
konieczności zatrzymania pracy urządzenia (np. możliwa wymiana pompy)

� Opatentowany sposób separacji części stałych 
� Możliwość zastosowania pomp różnych producentów zgodnie z 

potrzebami klienta 
� Eliminacja odorów kanalizacyjnych- szczelna komora zbiorcza i 

antyodorowy kominek wentylacyjny
� Pełna kontrola i komfort użytkowania – każda tłocznia wyposażona jest w 

system bezprzewodowego monitoringu EU-MS

Dostępność polskich wyrobów ze znakiem CE
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Biologiczne oczyszczalnie
BIO-BEL  z certyfikatem CE
Biologiczne oczyszczalnie
BIO-BEL  z certyfikatem CE
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Dziękuję za uwagę

www.ecol-unicon.com
Marcin Chwirot

Dziękuję za uwagę

www.ecol-unicon.com
Marcin Chwirot


