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WENTYLACJA INSTALACJI OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNEJ
Dobre zrozumienie zagadnienia wentylacji oczyszczalni i układu kanalizacji wewnątrz budynku
pozwoli na uniknięcie błędów lub niedogodności zapachowych po wybudowaniu przydomowej
oczyszczalni ścieków.
Wentylacja wysoka 110

Pochłaniacz
roślinny

Skrzynka techniczna
z dmuchawą

Szczelne pokrywy

Wentylacja wymagana - oczyszczalnie należy połączyć z wentylacją wysoką budynku. Takie
rozwiązanie zapewnia 100% skuteczność usunięcia nieprzyjemnych zapachów. Warunkiem
koniecznym jest zapewnienie drożności kanałów wentylacyjnych, prowadzenie ich kanałem
o średnicy 110mm, wyprowadzenie powyżej kalenicy oraz w jej pobliżu. Wyprowadzenie
takie eliminuje zakłócenia spowodowane kształtem dachu i kierunkiem wiatru.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
§ 37. Przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni
ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane
w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich
odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną, co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien
i drzwi zewnętrznych w tych budynkach.
§ 125. 1. Przewody spustowe (piony) instalacji kanalizacyjnej powinny być wyprowadzone jako
przewody wentylacyjne ponad dach, a także powyżej górnej krawędzi okien i drzwi znajdujących
się w odległości poziomej mniejszej niż 4 m od wylotów rur.

Dopuszczalne opcje wentylacji
Wentylacja wysoka 110
Pochłaniacz

roślinny

Wentylacja wysoka 110
prowadzona na zewnątrz budynku
Pochłaniacz

Skrzynka techniczna

roślinny

z dmuchawą

Skrzynka techniczna
z dmuchawą

Szczelne pokrywy
Szczelne pokrywy

Wentylacja wymuszona (mechaniczna). W przypadkach gdzie przedstawione rozwiązania nie
są możliwe do zastosowania, można zamontować na szczycie wylotu wentylacji nasady
kominowe zwiększające ciąg. Nasady mogą być napędzane siłą wiatru lub elektrycznie.
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BUDOWA OCZYSZCZALNI BIOFLOW
Oczyszczalnia BioFlow składa się z następujących elementów:
• komory reaktora o pojemności dostosowanej do liczby użytkowników (jednostek RLM),
• skrzynki technicznej,
• dmuchawy oraz dyfuzora powietrznego,
• pompy zanurzeniowej,
• sterownika automatycznego,
• filtra cząstek stałych,
• systemu dozowania koagulantu ecopax (w wybranych opcjach).

Skrzynka techniczna

STEROWNIK
DMUCHAWA

POMPA ścieki oczyszczone
DOPŁYW

DYFUZOR
POWIETRZNY

Schemat technologiczny
napowietrzanie

dopływ
ścieków
surowych

reaktor
biologiczny

drenaż
pochłaniacz roślinny

poletko roślinne
studnia chłonna
tunele rozsączające
ciek wodny (rów, rzeka)

ODBIORNIK:
system
nawadniania
roślin,
rozsączanie
do gruntu,
rów, staw, itp.

CYKL PRACY OCZYSZCZALNI
TECHNOLOGIA BEZZAPACHOWEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
Faza 1 - Napełnianie z cyklicznym natlenianiem

DYFUZOR

Ścieki trafiają do reaktora, gdzie podlegają procesowi natleniania. Tlenowy proces oczyszczania
przyczynia się do usuwania zanieczyszczeń organicznych oraz azotu i fosforu. Natlenianie
odbywa się za dyfuzorem zasilanym dmuchawą zamontowaną w skrzynce technicznej.

Faza 2 - Sedymentacja

DYFUZOR

Praca dmuchawy zostaje przerwana, a ścieki poddawane są procesowi sedymentacji (w wersji bez
pompy proces ten zachodzi w osadniku wtórnym i może przebiegać wraz z pracą dmuchawy).
W tym czasie osad czynny opada w dół.

Faza 3* - Odpływ ścieków oczyszczonych

DYFUZOR

Ostatnia faza polega na odpompowaniu wyklarowanej, oczyszczonej części ścieków. Odbywa
się ona bezpośrednio po zakończeniu sedymentacji za pomocą pompy (*w wersji bez pompy
wyklarowane ścieki odpływają grawitacyjnie).

Wielką zaletą bezzapachowej technologii jest brak uciążliwych zapachów nawet przy
słabo działającej wentylacji wysokiej.
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TYPOSZEREG OCZYSZCZALNI
BioFlow 2 (dla 2 RLM)
( SBR z pompą PEDROLLO TOP VORTEX 2)

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 1,15 m

BioFlow 4 (dla 4 RLM)

BioFlow 7 (dla 7 RLM)

(SBR z pompą PEDROLLO RXm 2/20)

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 2,2 m

(SBR z pompą PEDROLLO RXm 2/20)

3

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 3,4 m

BioEasyFlow 10 (dla 10 RLM)
( SBR z pompą PEDROLLO TOP VORTEX 2)

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 4,5 m

3

3

BioEasyFlow 15 (dla 15 RLM)
( SBR z pompą PEDROLLO TOP VORTEX 2)

3

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 6,0 m
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INSTRUKCJA MONTAŻU ZBIORNIKÓW OCZYSZCZALNI
Przed przystąpieniem do montażu obowiązkowo należy sprawdzić występowanie widocznych wad
fizycznych zbiorników. Pod żadnym pozorem nie wolno opuszczać zbiornika do wykopu, jeżeli
są zastrzeżenia, co do jego jakości.
Po wykonaniu wykopu należy na dnie umieścić warstwę 20 cm piasku i zagęścić. Następnie
umieścić w wykopie zbiornik/zbiorniki i wypoziomować. Należy sprawdzić położenie (wysokości)
otworów przyłączeniowych, a następnie zalać wodą do poziomu 30 cm od dna.
Zbiorniki zasypywać piaskiem w warstwach po 30 cm i zagęszczać wodą. Nie należy stosować
zagęszczania mechanicznego ze względu na możliwość ich uszkodzenia. Po każdorazowym
ułożeniu kolejnej warstwy należy uzupełniać poziom wody w zbiornikach o kolejne 30 cm.
Po zasypaniu zbiorników ustabilizować i zasypać rury przyłączeniowe. Rury należy układać
zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną.
Jeżeli zbiornik ma być posadowiony na głębokości przekraczającej 50 cm (od sklepienia), należy
wówczas wykonać obsypkę chudym betonem. W przypadku montażu osadnika w gruncie
gliniastym lub pylastym zbiornik należy zabezpieczyć chudym betonem. W przypadku
konieczności posadowienia głębszego niż 80 cm od sklepienia zbiornik na całym jego obwodzie
należy zabezpieczyć chudym betonem i wykonać płytę odciążającą.
Generalną zasadą jest zapewnienie zbiornikom stabilności statycznej odpornej na działanie wód
gruntowych i ruchy gruntu.
W przypadku konieczności podniesienia pokrywy np. poprzez zastosowanie nadbudowy
teleskopowej, należy podnieść wyjście pompy oraz przewodów wyżej, aby umożliwić
w przyszłości obsługę z powierzchni gruntu (max. 30cm poniżej gruntu). Pierwotne wyjścia
zaślepić.
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ZAGOSPODAROWANIE OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW

NAWODNIENIE LINIOWE
Rośliny dobierane do tego typu
systemów
oczyszczania
powinny
spełniać określone warunki: powinny być
mrozoodporne, wodolubne oraz odporne
na szkodniki. Najczęściej spotykanymi
roślinami są te rosnące nad brzegami
jezior, na wilgotnych łąkach lub też
ogrodowe np. liliowce.
Zalecenia dotyczące pochłaniacza roślinnego montowanego za oczyszczalnią:
- minimalna powierzchnia w rzucie z góry - 2 m2 / 1 RLM (kształt dostosowany do działki),
- rury rozsączające na pochłaniaczu roślinnym - ø 50-110 mm, spad 0,5%,
- minimalna grubość warstwy kamienia frakcji 16-32 na pochłaniaczu roślinnym - 25 cm,
- minimalna grubość warstwy kory na pochłaniaczu roślinnym - 20 cm,
- pod korą należy zawsze ułożyć włókninę (agrowłókninę).

OZDOBNE POLETKO ROŚLINNE
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STOSOWANIE NADBUDÓW TELESKOPOWYCH
W celu uproszczenia montażu zaleca się stosowanie nadbudowy teleskopowej. Dzięki ruchomej
konstrukcji nadbudowy, bez docinania można w prosty sposób wyregulować wysokość
położenia pokrywy względem terenu.

Zastosowanie nadbudowy teleskopowej:
1) Należy wsunąć nadbudowę teleskopową wewnątrz nadbudowy stałej, która ma zostać
przedłużona.
2) Dopasować wysokość (wysunięcie) nadbudowy teleskopowej do pożądanego położenia
uwzględniając ostateczny poziom terenu.
3) Po ustaleniu wysokości należy ustabilizować położenie poprzez wkręcenie dwóch wkrętów
po przeciwległych stronach nadbudowy.
4) W przypadku konieczności podniesienia pokrywy np. poprzez zastosowanie nadbudowy
teleskopowej, należy podnieść wyjście pompy oraz przewodów wyżej, aby umożliwić
w przyszłości obsługę z powierzchni gruntu (max. 30cm poniżej gruntu). Pierwotne wyjścia
zaślepić.

MPI s.c. Kobylniki, ul. Szamotulska 28, 62-090 Rokietnica
Biuro: biuro@mpi.com.pl, kom. +48 695 740 333
Tel./fax +48 61 853 00 04, www.mpi.com.pl

ZASADY EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI
Czynności kontrolujące pracę dmuchaw oraz pomp polegają na wzrokowym i słuchowym
sprawdzeniu ich funkcjonowania. W trakcie napowietrzania membrana napowietrzająca
powinna wydzielać dużą ilość drobnych pęcherzyków. Pojawienie się skupisk większych
pęcherzy powietrznych świadczy o nieszczelności lub mechanicznym uszkodzeniu membrany
napowietrzającej. Należy w takim przypadku naprawić lub wymienić membranę
napowietrzającą.
Jedną z prostych metod oceny jakości ścieków oczyszczonych jest ocena organoleptyczna.
Podlega ona na kontroli barwy, mętności i zapachu ścieków. Zazwyczaj ścieki o prawidłowych
parametrach charakteryzują się mało intensywną jasnożółtą barwą i mało wyraźnym zapachem
roślinnym. Należy pamiętać, że ścieki spełniające wymagania jakościowe niekiedy mogą
wyglądać zupełnie inaczej.

Od użytkowników przydomowej oczyszczalni ścieków poza wspomnianym prawidłowym
prowadzeniem wentylacji wymaga się, aby przestrzegać poniższych zasad.

• Nie należy podłączać do systemu oczyszczalni ścieków wód
opadowych, pochodzących z terenu czy też z dachów budynków.
Podłączenie takie spowoduje nadmierny dopływ ścieku i zostanie
przekroczony maksymalny możliwy do oczyszczenia dopływ
godzinowy oraz dobowy. Zagospodarowanie wód opadowych
wymaga wykonania oddzielnej instalacji. Informacje na ten temat
znajdują się na stronie internetowej www.mpi.com.pl.
•

Nie wolno również podłączać ścieków z instalacji uzdatniania wody.
W momencie regeneracji takiej instalacji do kanalizacji przedostają
się silnie zasolone ścieki radykalnie skracające prawidłowe
działanie oczyszczalni.

• Nie należy używać ostrych środków do oczyszczania kanalizacji,
które niszczą florę bakteryjną lub nie ulegają degradacji biologicznej.
Zalecane jest używanie środków powszechnie dostępnych, ale
w umiarze. Wspomniane środki można zakupić w sklepie
internetowym www.serwisoczyszczalni.com.
• Nie należy odprowadzać kondensatu z pieca gazowego
kondensacyjnego
do
oczyszczalni
ścieków.
Powstający
po skropleniu spalin kondensat ma odczyn kwaśny, roztwór kwasu
siarkowego stanowi, co najmniej 90% jego objętości i ma wpływ
na żywotność flory bakteryjnej, które ulegają degradacji
biologicznej.
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PIERWSZE URUCHOMIENIE OCZYSZCZALNI

Po zamontowaniu oczyszczalni należy zalać komorę reaktora do poziomu pompy.
• Podłączyć i sprawdzić działanie dmuchaw, na powierzchni komory reaktora powinny
pojawić się drobne pęcherzyki.
• Podłączyć i sprawdzić działanie pomp.
• Sprawdzić i ewentualnie ustawić prawidłowe czasy w sterowniku.
Dmuchawy i pompy można sprawdzić poprzez sterownik pracujący w trybie ręcznym.
Po sprawdzeniu pracy urządzeń bezwzględnie należy przestawić sterownik do trybu
normalnego.
• Zaszczepić mikroorganizmy.
W tym celu należy zaaplikować do komory reaktora biologicznego dobrze pracujący osad
czynny z pobliskiej oczyszczalni lub zastosować biopreparat Eco9 OXY Start.
Osad czynny z istniejącej oczyszczalni należy umieścić w komorze reaktora po kilku dniach
od rozpoczęcia eksploatacji w ilości 2 kg suchej masy lub 50 l osadu czynnego na 1 m3
pojemności komory.
W skład biopreparatu OXY Start z serii Eco9 wchodzi odżywka startowa oraz odpowiednio
zestawiona kompozycja pożytecznych mikroorganizmów o ściśle kierunkowym działaniu.
Efektem jest zwiększenie skuteczności oczyszczania ścieków oraz hamowanie nieprzyjemnych
zapachów, szczególnie w fazie rozruchowej urządzenia.

Sterowanie oczyszczalnią
Sterowanie sekwencyjnym biologicznym reaktorem odpowiadające za jego pełną automatyzację
odbywa się za pomocą sterownika. Sterownik w swojej budowie posiada klawiaturę
membranową oraz wyświetlacz, na którym pokazywane są wszystkie komunikaty informujące
o bieżącej pracy oczyszczalni. Klawiatura umieszczona na przedniej stronie sterownika
umożliwia ustawienie niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni parametrów,
takich jak: czas pracy dmuchawy oraz pompy (załącza je w określonych odstępach czasowych).
Istnieje również możliwość ustawienia pracy w trybie automatycznym oraz ręcznym
(serwisowym). W skład sterownika wchodzi również lampa sygnalizacyjna, alarmująca
o ewentualnym nieprawidłowym działaniu oczyszczalni. Sterownik zasilany jest napięciem
230 V. Użytkownik oczyszczalni zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości w dostawie
zasilania.
Skrzynkę z układem sterowania należy umieścić w miejscu o ograniczonej ekspozycji na słońce
np. między drzewami. Szczegółowe informacje umieszczono w instrukcji sterownika.
UWAGA!
Obowiązkowe jest zastosowanie oddzielnego zabezpieczenia nadprądowego C10 oraz
różnicowo - prądowego 25A, a przyłącze elektryczne musi być wykonane przez osobę
posiadającą odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do przeprowadzania tego typu prac.
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KILKA RZECZY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W TRAKCIE EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI

Środki zatruwające ścieki należy przekazać do odpowiedniego punktu/składowiska, są to:
- produkty chemiczne,
- farby i lakiery,
- rozcieńczalniki i rozpuszczalniki do farb i lakierów,
- środki fotochemiczne,
- leki,
- oleje silnikowe,
- odpady zawierające oleje,
- pestycydy.

Nie dopuszcza się wrzucania do instalacji oczyszczalni przedmiotów, które nie ulegają
biodegradacji w krótkim czasie, powodują one zatykanie kanalizacji i osadzanie się
w oczyszczalni. Są to przede wszystkim:
popiół
plastry opatrunkowe
żwir dla kota, piasek dla ptaków
korki
resztki pożywienia
klej tapicerski
materiały tekstylne

PODPASKI
I TAMPONY

NIEDOPAŁKI
PAPIEROSÓW

PREZERWATYWY

PATYCZKI
DO USZU

CHUSTECZKI
NAWILŻANE
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KONSERWACJA OCZYSZCZALNI
Obowiązki użytkownika
Użytkownik oczyszczalni samodzielnie może kontrolować podstawowe funkcje i parametry
oczyszczalni dzięki takim zabiegom jak:
• obserwację pracy dmuchawy (dmuchawa załącza się cyklicznie zgodnie z nastawami
sterownika i natlenia ścieki). Dmuchawa powinna pracować cicho i płynnie.

• sprawdzanie filtra w dmuchawie - należy regularnie czyścić filtr powietrza w dmuchawie,
nie rzadziej niż raz w miesiącu.

• dopilnowanie przeprowadzenia serwisów we właściwym czasie według harmonogramu.

Częstotliwość serwisów urządzeń jest uzależniona od warunków eksploatacji, nie rzadziej niż
raz na rok.

Minimum raz na 6 miesięcy należy skontrolować poziom osadów w zbiorniku. W zależności
od modelu oczyszczalni i jakości ścieków, nie rzadziej niż co 2 lata należy opróżnić zbiornik,
zostawiając 15% objętości zbiornika.

Czynności wykonywane przez serwisanta
Konserwację oczyszczalni powinny dokonywać osoby przeszkolone w tym celu przez dostawcę.
Podczas konserwacji dmuchaw oraz pomp należy je wyłączyć. Wymaga się również
zabezpieczenia urządzeń przed ich uruchomieniem przez inne osoby. Przy naprawach
i konserwacji urządzenia wymagane jest przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa.
Obsługa w trakcie konserwacji utrzymuje ściany wewnętrzne OŚ w czystości przez opłukanie
strumieniem wody (osady na wewnętrznych ścianach zbiornika mogą powodować odór). Należy
również usunąć z wnętrza reaktora wszelkie ciała stałe jak plastiki, szkło, metal itp. które
nie powinny znaleźć się we wnętrzu reaktora.
Regularna obsługa podzespołów oczyszczalni pozwala na uzyskanie najkorzystniejszych
efektów jej pracy. Częstotliwość serwisów urządzeń jest uzależniona od warunków eksploatacji,
nie rzadziej niż raz na rok.
Serwisant powinien sprawdzić poziom i jakość osadu w zbiorniku oraz stan techniczny
następujących urządzeń:
Dmuchawa: - sprawdzić stan membran, w razie konieczności wymienić,
- sprawdzić stan i wyczyścić filtr powietrza znajdujący się pod pokrywą korpusu,
w razie potrzeby wymienić.
Dyfuzor:

- sprawdzić stan połączeń instalacji napowietrzającej,
- oczyścić dyfuzor natleniający z nadmiaru błony biologicznej, w tym celu
podczas pracy dmuchawy unieść dyfuzor do granicy cieczy w reaktorze przy
pomocy cięgien na czas minimum 1 minuty.

Pompa:

- sprawdzić czystość i ustawienie pływaków sterujących (powinny pracować
swobodnie),
- sprawdzić prawidłowość pracy pompy przy pomocy funkcji sterowania
ręcznego,
- sprawdzić funkcjonowanie czujnika awarii i przepełnienia.

Sterowanie: - sprawdzić prawidłowość ustawień parametrów roboczych sterownika.
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BIOPREPARATY
Zalecanymi przez producenta preparatami do oczyszczalni biologicznych są wysoko skuteczne
preparaty z serii Eco9.

Eco9 OXY START MAXI BIO
Rozruch oczyszczalni tlenowych
Specjalistyczny

biopreparat

przeznaczony

do oczyszczalni biologicznych z napowietrzaniem
drobnopęcherzykowym,

który

należy

stosować

po każdorazowym opróżnieniu zbiornika oczyszczalni
oraz przy jej rozruchu. Preparat ten powoduje szybką
odbudowę flory bakteryjnej w zbiorniku.
Pojemność: 1500 g.

Eco9 OXY
Specjalistyczny

biopreparat

przeznaczony

do oczyszczalni biologicznych z napowietrzaniem
drobnopęcherzykowym.

Jest

to

aktywator

przystosowany do zmieszania z Eco9 OXY EMP,
zwiększający skuteczność oczyszczania ścieków oraz
redukujący nieprzyjemny zapach

z oczyszczalni

Pojemność: 320 g + 1000 ml płynu.

Eco9 OXY FOOD
Preparat stosuje się do poprawy kondycji osadu
czynnego w przypadku ścieków o podwyższonej ilości
chemii gospodarczej, a także podczas rozruchu
oczyszczalni,

aby

przyspieszyć

rozwój

osadu

czynnego i polepszyć jego sedymentację. Dzięki temu
uzyskuje się zwiększenie skuteczności oczyszczania
ścieków i poprawę ich właściwości odżywczych
dla roślin.
Pojemność: 1000 g.
Przedstawione biopreparaty oraz wiele innych można nabyć przez internet:
www.serwisoczyszczalni.com/sklep.
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GWARANCJA
DOKUMENT GWARANCYJNY
MPI s.c. M. Piasny, S. Kaliszuk-Piasny (dalej jako Gwarant) oświadcza, iż na podstawie
niniejszego dokumentu udziela gwarancji na oczyszczalnię biologiczną BioFlow (dalej jako
urządzenia).
Zakres gwarancji
1. Niniejszą gwarancją objęte są wady1 wyprodukowanych z polietylenu urządzeń,
wynikające z wystąpienia błędów procesu produkcyjnego Gwaranta.
2. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują wad wskazanych w ust. 1 powstałych
pośrednio lub bezpośrednio z:
a) niewłaściwej instalacji, tzn. montażu przeprowadzonego niezgodnie z instrukcją
instalacji lub (w razie braku instrukcji) niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
b) zamontowania urządzeń poza rekomendowanymi powierzchniami instalacyjnymi,
c) niedostosowania urządzeń do lokalnych warunków wodno-gruntowych oraz liczby
użytkowników wskazanych w zaleceniach Gwaranta w momencie sprzedaży
urządzeń,
d) niewłaściwego sposobu obsługi urządzeń podanego przez Gwaranta,
e) użycia nieodpowiednich części zamiennych lub akcesoriów (np. zasilania),
f) zaniedbań wynikających z niezastosowania się do wymogów regularnego
sprawdzania i serwisowania urządzeń lub zaniedbań dotyczących konserwacji
urządzeń,
g) działania sił natury (atmosferycznych, geologicznych),
h) łączenia ich z innymi nie rekomendowanymi przez Gwaranta produktami,
i) modyfikacji urządzeń,
j) doprowadzaniem do urządzeń substancji zewnętrznych (np. popłuczyn ze stacji
uzdatniania wody) lub
k) wystąpienia innych okoliczności nie związanych z wystąpieniem błędów procesu
produkcyjnego Gwaranta.
3. Nabywcy urządzeń2 przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji pod warunkiem,
że wykaże on iż wady zakupionych urządzeń wynikają z wystąpienia błędów procesu
produkcyjnego Gwaranta i nie są związane z okolicznościami wskazanymi w ust.2.

1

uprawnienie z gwarancji powstaje, jeśli wada została ustalona na podstawie wiedzy technicznej według jej stanu
z chwili produkcji. Ponadto, w chwili produkcji powinna istnieć również przyczyna powstania tej wady.
2

przez nabywcę urządzeń rozumie się podmioty bezpośrednio nabywające od Gwaranta instalację oczyszczalni
BioFlow oraz podmioty stale współpracujące z Gwarantem i ich klientów, którym został wydany dokument
gwarancyjny
na
urządzenia
wchodzące
w
skład
instalacji
oczyszczalni
BioFlow.
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GWARANCJA cd.
Okres gwarancji
4.Okres gwarancji oczyszczalni wynosi 10 lat od zakupu urządzeń
5.Nabywca urządzeń odpowiedzialny jest za udokumentowanie faktu, że okres gwarancji
nie upłynął.
Zobowiązanie Gwaranta
6. Gwarant po przeprowadzeniu procedury gwarancyjnej, w przypadku stwierdzenia wad
określonych w ust. 1, zobowiązuje się do dostarczenia nowych urządzeń wolnych od wad.
Dostarczenie urządzeń następuje na koszt Gwaranta.
Warunek przeprowadzenia procedury gwarancyjnej
7. Warunkiem korzystania z uprawnień z tytułu gwarancji jest wypełnienie i wysłanie
na adres Gwaranta karty gwarancyjnej dołączonej do urządzeń.
8. Warunkiem korzystania z uprawnień z tytułu gwarancji jest uregulowanie należności
związanej z zakupem instalacji oczyszczalni BioFlow.
Procedura gwarancyjna
9. W przypadku wystąpienia wady wskazanych w ust. 1, nabywca urządzeń zobowiązany
jest do poinformowania Gwaranta w terminie 14 dni o wystąpieniu wad objętych
gwarancją, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z gwarancji.
10. Po uzyskaniu zgłoszenia wskazanego w ust. 7, Gwarant wyznacza termin
przeprowadzania czynności weryfikujących wystąpienie wad w miejscu lokalizacji
urządzeń.
11. Nabywca urządzeń zobowiązany jest na własny koszt do przygotowania miejsca
lokalizacji urządzeń, według wskazań Gwaranta w celu właściwego przeprowadzenia
czynności weryfikujących wystąpienie wad.
12. Gwarant po przeprowadzeniu czynności weryfikujących, stwierdza lub zaprzecza
wystąpieniu wad objętych niniejszą gwarancją. Wynik przeprowadzenia czynności
weryfikujących wydawany jest w formie protokołu Nabywcy urządzeń. W protokole
uwzględnia się doprowadzenie miejsca lokalizacji urządzeń do stanu z momentu wydania
terenu do przeprowadzenia czynności weryfikujących.
13. Usunięcie stwierdzonych wad następuje poprzez dostarczenie nowych urządzeń
wolnych od wad. Odbiór wolnych od wad urządzeń następuje w miejscu wskazanym przez
Nabywcę urządzeń.
Czynności nie objęte procedurą gwarancyjną
14. Demontaż wadliwych urządzeń, a następnie montaż nowych urządzeń dostarczonych
przez Gwaranta, dokonywane jest we własnym zakresie przez Nabywcę urządzeń.
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GWARANCJA

Zobowiązanie Nabywcy urządzeń
15. Po dokonaniu demontażu wadliwych urządzeń, Nabywca zobowiązany jest do ich
bezpłatnego wydania Gwarantowi.
16. W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieuzasadnionego zgłoszenia wskazanego
w ust. 9, wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem procedury gwarancyjnej
w szczególności koszty dojazdu oraz wynagrodzeń pracowników Gwaranta) ponosi
Nabywca urządzeń zgłaszający wystąpienie wad objętych gwarancją.
Postanowienia końcowe
17. Niniejsza gwarancja zgodnie z ust. 1, nie obejmuje elementów instalacji oczyszczalni
BioFlow nie stanowiących urządzeń (zbiorniki) nie wyprodukowanych przez Gwaranta,
w szczególności pompy, dmuchawy, dyfuzora czy instalacji elektrycznej. Gwarancje
na wskazane elementy instalacji udziela ich producent. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne
elementów instalacji nie wyprodukowanych przez Gwaranta zgłaszane są bezpośrednio
do ich producentów.
18. Gwarant zastrzega sobie prawo do przeniesienia bez zgody Nabywcy urządzeń praw
i obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji na osoby trzecie.
19. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.
20. Gwarancja nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień nabywcy wynikających
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Kobylniki, data sprzedaży:

Oświadczenie nabywcy
Nabywca urządzeń wchodzących w skład instalacji oczyszczalni BioFlow oświadcza,
że odebrał produkt kompletny, sprawny i w dobrym stanie jakościowym, wraz z instrukcji
instalacji, obsługi i konserwacji oraz niniejszym przyjmuje i akceptuje warunki gwarancji

___________________
Nabywca urządzeń
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PROTOKÓŁ MONTAŻU I ROZRUCHU OCZYSZCZALNI

DANE INWESTORA
Imię i nazwisko / firma..........................................................
Adres:..............................................

NIP: .....................

Telefon:...................... e-mail:....................................

DANE INWESTYCJI
Adres inwestycji: ..............................................................
Data montażu: rozpoczęcie ....................

zakończenie...................

URZĄDZENIE
Typ oczyszczalni: BioFlow .........................

liczba użytkowników RLM: .....................

Zastosowany odbiornik ścieków:..................................................

............................................................................
Najwyższy poziom wód gruntowych ........

(m), kotwienie zbiornika:

Średnica ....oraz głębokość rury kanalizacji wychodzącej z budynku .... (m)

TAK

NIE

WYPEŁNIA INSTALATOR

PIERWSZE URUCHOMIENIE I ODBIÓR OCZYSZCZALNI PRZEZ SERWISANTA
Zasilanie - kabel zasilający.......... (mm²), zabezpieczenie różnicowo-prądowe........ (A)
Średnica pionu wentylacyjnego ......

(mm), wyprowadzenie pionu......................

zastosowane urządzenia wentylacyjne.............................................
Data serwisu i uruchomienia:..............................
UWAGI SERWISANTA..........................................................

............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
...............................................................

WYPEŁNIA SERWISANT

...........................................

czytelny podpis instalatora
(pieczątka firmowa)

...........................................

czytelny podpis serwisanta
(pieczątka firmowa)

INSTALATOR:
Składając podpis oświadczam, że instalacja została
wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi
przepisami i zgodnie z wytycznymi producenta.

SERWISANT:
Składając podpis oświadczam, że instalacja została
uruchomiona zgodnie z wytycznymi producenta
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NOTATKI
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Karta gwarancyjna
DANE INWESTORA
Imię i nazwisko / firma.............................................
Adres:..........................................................
Telefon:.........................................................
e-mail:..........................................................
NIP (tylko w przypadku firmy):.......................................
DANE INWESTYCJI
Adres inwestycji:..................................................
Firma instalująca:.................................................
...............................................................
Data montażu: rozpoczęcie ...............zakończenie ...............
Firma przeprowadzająca 1 serwis i uruchomienie:........................
...............................................................
Data 1 serwisu i uruchomienia:......................................
URZĄDZENIE
Oczyszczalnia: BioFlow ...................
liczba RLM ........
INWESTOR:

.................................
czytelny podpis inwestora

(pieczątka firmowa)

.................................

Składając podpis oświadczam, że zapoznałem(am)
się z Instrukcją montażu i użytkowania oraz
warunkami gwarancji oczyszczalni BioFlow oraz będę
przestrzegać podanych zasad eksploatacji. Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,
zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie
Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883.

INSTALATOR:

czytelny podpis instalatora
(pieczątka firmowa)

.................................

Składając podpis oświadczam, że instalacja została
wykonana
zgodnie
ze
sztuką
budowlaną,
obowiązującymi przepisami i zgodnie z wytycznymi
producenta.

SERWISANT:

czytelny podpis serwisanta
(pieczątka firmowa)

Składając podpis oświadczam, że instalacja została
uruchomiona zgodnie z wytycznymi producenta.
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Karta gwarancyjna
UWAGA: Kartę wypełnia inwestor (na odwrocie), wypełnioną
i podpisaną kartę należy odesłać listownie do producenta lub przy
użyciu poczty elektronicznej przesłać jej skan na wskazany poniżej
adres. Tylko prawidłowo wypełniona i podpisana karta jest warunkiem
uzyskania gwarancji.
Gwarancja ważna z dowodem zakupu!

Adres do wysyłki:
MPI s.c.
ul. Szamotulska 28, Kobylniki
62-030 Rokietnica
techniczny@mpi.com.pl

Uwagi inwestora: ..........................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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KSIĄŻKA SERWISOWA

Data serwisu

Wywóz
z oczyszczalni

Uwagi

Czytelny podpis
serwisanta

Informujemy, że w przypadku wykonywania czynności serwisowych podczas nieobecności Klienta
dokumentem świadczącym o wykonaniu serwisu będzie protokół serwisowy, który zostanie
przesłany po wykonanej usłudze. Dokument ten należy dołączyć do podręcznika użytkownika.
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KSIĄŻKA SERWISOWA

Data serwisu

Wywóz
z oczyszczalni

Uwagi

Czytelny podpis
serwisanta

Informujemy, że w przypadku wykonywania czynności serwisowych podczas nieobecności Klienta
dokumentem świadczącym o wykonaniu serwisu będzie protokół serwisowy, który zostanie
przesłany po wykonanej usłudze. Dokument ten należy dołączyć do podręcznika użytkownika
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Parametry techniczne umieszczone w niniejszym podręczniku podane zostały według naszej
najlepszej wiedzy, możliwe są jednak ewentualne pomyłki i błędy drukarskie, za które nie
ponosimy odpowiedzialności.
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