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Съдържание 
Content / Cодержание 

 

Продуктова гама 
Product range / Ассортимент продукции 

 

Септични ями 
Septic tanks / септики 

 

Пречиствателни станции 
Domestic Wastewater Treatment Plants / Станции очистки отработанной бытовой 

SBR 1/6 LE и SBR 7/12 LE 
SBR 13/20 LE 179 
SBR 10/50 LE с 3 резервоара PP 
SBR > 150 LE 

Сепаратори за мазнини 
Grease remover / Сепаратор жиров 

Сепаратори за мазнини с подземен монтаж 
Grease separators with underground installation/ 

Отделители жиров с подземным монтажом 

Сепаратори за мазнини с надземен монтаж 
Grease separators with elevated installation 

Сепаратор жиров с подземным креплением 

 

Сепаратори за нефтопродукти 
Hydrocarbons remover / Отделители углеводородов 

 

Система за предупреждение за нефтопродукти 
Hydrocarbons warning system / Система предупреждения углеродов 

 

Система за инфилтрация в почвата 
Ground infiltration systems / Первый системы инфильтрации 
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Продуктова гама 
Product range / Ассортимент продукции 

 
 

aquaClean®- септични ями  
aquaClean®- Septic tanks  

aquaClean®- септики 

  
 

 
aquaClean® SBR 1/6 LE и SBR 7/12 LE 
Пречиствателни станции за битови отпадъчни води до 1000, съответно 1500 литра/ден 
Domestic Wastewater Treatment Plants of 1000l, 1500 l/day respectively 
Станции очистки отработанной бытовой воды до 1000 и, соответственно 1500 литров в день 

 
 

aquaClean® SBR 13/20 LE 
Пречиствателни станции за битови отпадъчни води до 2400 литра/ден 
Wastewater treatment plant - up to 2400 l/day capacity 

Станция очистки отработанной бытовой воды до 2400 л/день 

 
Тип 

type/тир 
Максимален 

дебит 

max. flow / 
максимальный поток 

[l/zi] 

CBO5 

 
 

[кг/ден] 

Код 
code/код 

 

SBR 13/20 LE 2400 0,96 48600009016 

 

Тип 
type/тир 

Код 
code/код 

 

Двукамерна септична яма 
3500 Bicameral septic tank 
3500 Двухпалатный септик 
3500 

 
48601035000 

Двукамерна септична яма 5000 
Bicameral septic tank 5000 
Двухпалатный септик 5000 

 
48601050000 

 

 

Тип 
type/тир 

Максимален 
дебит 

max. flow / 
максимальный поток 

[л/ден] 

CBO5 

 
 

[кг/ден] 

Код 
code/код 

 

SBR 1/6 LE 1000 0,3 48600000005 

SBR 7/12 LE 1500 0,6 48600000008 
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aquaClean® SBR10/50 LE с 3 резервоара PP 
Пречиствателни станции за битови отпадъчни води до 8000 литра/ден 
aquaClean® SBR10/50 LE with 3 PP tanks 
Wastewater treatment plant - up to 8000 l/day capacity 
aquaClean® SBR10/50 LE с 3 резервоара ПП 

Станции для очистки бытовых сточных вод до 8000 литров / день 

 
Тип 

type/тир 
Код 

code/код 

 

Пречиствателна станция SBR 10/20 LE 
Domestic wastewater treatment facilities SBR 10/20 LE 
Станции для очистки бытовых сточных SBR 10/20 LE 

 
48601000020* 

Пречиствателна станция SBR 21/28 
Domestic wastewater treatment facilities SBR 21/28 LE 
Станции для очистки бытовых сточных SBR 21/28 LE 

 
48601000028* 

Пречиствателна станция SBR 29/36 
Domestic wastewater treatment facilities SBR 29/36 LE 
Станции для очистки бытовых сточных SBR 29/36 LE 

 
48601000036* 

Пречиствателна станция SBR 37/50 
Domestic wastewater treatment facilities SBR 37/50 LE 
Станции для очистки бытовых сточных SBR 37/50 LE 

 
48601000050* 

 

 
Пречиствателни уредби за пречиствателни станции до 
125 LE Waste treatment equipment for waste treatment plants up to 125 
LE Оборудование очистки для станций очистки до 125 LE 

 

Тип 
type/тир 

Код 
code/код 

 

Пречиствателна станция CZ 9/15 LE 
Domestic wastewater treatment facilities CZ 9/15 LE 
Станции для очистки бытовых сточных CZ 9/15 LE 

 
48731009015 

Пречиствателна станция SBR 17/50 LE 
Domestic wastewater treatment facilities SBR 17/50 LE 
Станции для очистки бытовых сточных SBR 17/50 LE 

 
48610000530* 

Пречиствателна станция SBR 17/50 LE GZ 
Domestic wastewater treatment facilities SBR 29/50 LE 
Станции для очистки бытовых сточных SBR 29/50 LE 

 
48610010500* 

Пречиствателна станция SBR 51/125 LE 
Domestic wastewater treatment facilities SBR 51/125 LE 
Станции для очистки бытовых сточных SBR 51/125 LE 

 
48610011000* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*по поръчка / upon firm request / под заказ 
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Сепаратор за мазнини aquaClean с надземен монтаж NG 0.3 
aquaClean grease remover NG 0.3 with elevated mounting 
Сепаратор жиров aquaClean с подземным креплением NG 0.3 

 

Тип 
type/тир 

Код 
code/код 

 

Сепаратор за мазнини aquaClean 
NG 0.3 aquaClean grease remover NG 
0.3 сепаратор жиров aquaClean NG 0.3 

 
48820000030 

Торба за тинята за сепаратор за мазнини NG 0.3 
sludge bag for grease remover NG 0.3 
мешок для грязи для сепаратора жиров NG 0.3 

 
48810000001 

 

 

Сепаратори за мазнини aquaClean от полиетилен за подземен монтаж 
aquaClean polyethylene grease separators with underground installation 

Отделители жиров aquaClean из полиэтилена с подземным монтажом 

 
Да не се монтира под пътни зони 
Installation in the pedestrian area 
Не для установки под проезжей частью 

 

Тип 
type/тир 

Форма 
shape/форма 

Код 
code/код 

 

 
NG 2 

 
цилиндричен вертикален 
vertical cylindric 

 
48910000200 

 
NG 4 

вертикальный цилиндр  
48910000400 

 
NG 4 

 

 
цилиндричен хоризонтален 

horizontall cylindric 

горизонтальный цилиндр 

 
48910000401 

 

NG 10 
 

48910001000 

 

NG 15 
 

48910001500 
 

Може да се монтира в пътни зони  
Installation in the carriageable area Для установки под проезжей частью 

 

Тип 
type/тир 

Форма 
shape/форма 

Код 
code/код 

 

 

NG 2 
 

цилиндричен 
вертикален vertical 

cylindric вертикальный 
цилиндр 

48920000200 

 

NG 4 
 

48920000400 

 

aquaClean® SBR >150 LE 

Пречиствателни станции за битови отпадъчни води със 
среден капацитет (ПСБОВ) > 150LE 
Waste water treatment plants with average capacity (SEAU) > 150LE 
Станции очистки сточных домашних вод средних размеров (SEAU) > 150LE 
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_________________________________________________________________ 

*въз 

основа на 

 

 
 

Сепаратори за нефтопродукти aquaClean от полиетилен за подземен монтаж 
aquaClean polyethylene hydrocarbons separators with underground installation 
Отделители углеводородов aquaClean из полиэтилена с подземным монтажом 

 
Тип 

type/тир 
Форма 

shape/форма 
Код 

code/код 
 

 
NS 3 

 
 
 

цилиндричен 
хоризонтален 

horizontall cylindric 
горизонтальный цилиндр 

 
48930000300 

 
NS 6 

 
48930000600 

 
NS 10 

 
48930001000 

 

 

 
 

Система за предупреждение за нефтопродукти 
Hydrocarbons Warning System 
Система предупреждения углеродов 

 

Тип 
type/тир 

Код 
code/код 

 

Система за предупреждение за 
нефтопродукти Hydrocarbons Warning System 
Система предупреждения углеродов 

 
48810000000 

 
 

 

Система за инфилтрация в почвата 
Ground infiltration systems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разпределител
на кутия с 
капак 
Distribution box 
whith cover 
Колодец 
дисперсии с 
крышкой 

Разширителен 
елемент за 
отводнителната 
шахта Extension for 
drainage chamber 
Элемент продления 
колодца для 
дренажа с 
уплотнением 

 

 

 

 

по поръчка / upon firm request / под заказ 

Тръба РVС с накрайник, уплътнение и прорези 
PVC slotted pipe 
Труба ПВХ дренажная 

Тип 
type/тир 

Код 
code/код 

 

Разпределителна кутия с капак 3 OUT 450 DN110, H 
1200 distribution box with 3 outlets D 110 450 N , H 1200 
колодец дисперсии 3 OUT 450 Dn110, H1200 с крышкой 

 
32257011012 

Разпределителна кутия с капак 3 OUT 450 DN110, H 
1700 distribution box with 3 outlets D 110 450 N , H 1700 
колодец дисперсии 3 OUT 450 Dn110, H1700 с крышкой 

 
32257011017* 

Отводнителна шахта D570 с капак, H 1000 
drainage chamber with cover DN570, H 1000 
элемент колодца для дренажа D570 с крышкой, H 1000 

 
32057000010* 

Отводнителна шахта D570 с капак, H 1500 
drainage chamber with cover DN570, H 1500 
элемент колодца для дренажа D570 с крышкой, H 1500 

 
32057000015* 

Разширителен елемент за отводнителната шахта D570 
с уплътнение, Н 1000 
extension for drainage chamber with gasket D570, H 1000 

элемент продления колодца для дренажа D570 с уплотнением, H 
1000 

 

32157000010* 

Разширителен елемент за отводнителната шахта D570 
с уплътнение, Н 1500 
extension for drainage chamber with gasket D570, H 1500 

элемент продления колодца для дренажа D570 с уплотнением, H 
1500 

 

32157000015* 
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Септични ями 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Модел Обем 
[L] 

Размери (ДхШхВ) 
[mm] 

Връзки на 
входа/изхода 

Зона за 
достъп 

Маса 
[kg] 

Код 
code/код 

 

Септична яма 3500 3000 2650 × 1400 × 1760 Ø 110 mm 2 x 630 mm 190 48601035000 

Септична яма 5000 4700 2760 x 1760 x 1930 Ø 110 mm 2 x 630 mm 300 48601050000 

 

Стандарт за съответствие: SR EN 12566-1:2000/A1:2003 

 
ПО ЖЕЛАНИЕ (за регулиране на положението на капаците по нивото) 

 

Наименование на принадлежността 
Код 

code/код 

 

Удължение L=600 mm за пречиствателна станция и резервоар 5000 L 48710000604 

Фиксатор за удължаване на шахтата 47901000125 

Уплътнение за шахтата DN640 47901000116 

 

Предназначение: 
В септичните ями отпадъчните води се избистрят частично и след това се изхвърлят в абсорбиращи кладенци или дренажи, а 
отложените на дъното на ямата утайки ферментират в продължение на 6 месеца, трансформират се от химическа гледна точка до 
минерализация чрез действието на живите организми и след този интервал се отстраняват чрез изпразване. Септичните ями отделят 
блатен газ, амоняк (NH4), въглероден диоксид (CO2), сероводород (H2S) и много малко метан (CH4), поради което е необходима 
ефикасна вентилация. 

Внимание! 
САМО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ! 
НЕ изливайте в ямата дъждовни води или вода от басейн. 

Преди монтаж и експлоатация се уверете, че можете да източвате бистра вода. Мястото на монтажа трябва да позволява 
достъп за изпразване. 
Уверете се, че ямата е достатъчно вентилирана, разстоянието между 2 вентилационни отвора да е максимум 15 м. 
НЕ монтирайте в зони с високи подпочвени води или наводнения. 
Получената вода НЕ се използва за поливане. 

 
Размери: 

 

Септична яма 3500 
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Септична яма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Размерите са в mm с допустимо отклонение ± 30 mm. 
 

Пренасяне, транспорт и съхранение 
За тази цел използвайте въжетата, прикрепени към ушите. 
Внимание! Не влачете и не преобръщайте, транспортирайте и съхранявайте в изправено положение. 
Внимание! Преди монтаж внимателно прочетете предоставената с ямата техническа документация. 
Монтаж 
1. Изкопайте яма за монтаж с достатъчен размер, така че да имате пространство от 30 - 40 см около резервоара, пространство, 

необходимо за уплътняване; 
2. Уплътнете почвата в основата на ямата и излейте стоманобетонна основа от около 10÷30 cm, която ще издържи теглото на резервоара; 
3. спуснете резервоара в ямата, поставете го и се уверете, че е в стабилно и укрепено положение; 
4. свържете го към канализацията и системата за отвеждане на водата; 

5.монтирайте вентилацията (!) Вентилацията може да се удължи с тръба РР с накрайник, DN 110. Препоръчва се нивото на 
крайната част на вентилацията да е над 1-1,5 m над нивото на земята; 

6. монтирайте приспособленията за регулиране на положението на капака (ако е необходимо); 
7. запълнете пространството между басейна и ямата с редуващи се слоеве пръст или пясък, с дебелина около 30 см, и ги уплътнете; 
8. ямата трябва да се напълни с чиста вода както преди пускане в експлоатация, така и след всяко изпразване; 

9. ако се монтира като изпускащ се резервоар за съхранение, изпускателното съединение се затваря и НЕ се пълни с вода при 
пускане в експлоатация; 

10. за да избегнете евентуални неприятни миризми вътре в къщата, препоръчваме между къщата и ямата да монтирате отдушник 
със сифон и клапа. 

Операции за поддръжка 

Материал Ефект Събиране 

Пепел, остатъци от горене Не се разлагат биологически Битови отпадъци 
Салфетки Задръстват канализацията Битови отпадъци 
Различни химикали Замърсяват водата Пункт за събиране 
Дезинфектанти Убиват биомасата Да не се използват! 
Оцветители Замърсяват водата Пункт за събиране 
Фотографски химикали Замърсяват водата Пункт за събиране 
Мазнини от пържене Отлагат се върху тръбите Битови отпадъци 
Мазилки Запушват тръбите Битови отпадъци 
Котешка тоалетна Запушват тръбите Битови отпадъци 
Стъклени тапи Отлагат се в ямата Битови отпадъци 
Лакове и бои Замърсяват водата Пункт за събиране 
Лекарства Замърсяват водата Пункт за събиране (фармацевтични 

продукти) 
Моторно масло Замърсяват водата Пункт за събиране (масла) 
Масла и хранителни отпадъци Замърсяват водата Пункт за събиране 
Клечки за почистване на ушите Отлагат се в ямата Битови отпадъци 
Пестициди Замърсяват водата Пункт за събиране 
Почистващи препарати Замърсяват водата Пункт за събиране 
Ножчета за бръснене Отлагат се в ямата Битови отпадъци - риск от нараняване! 
Препарати за отпушване на мивки Замърсяват водата Да не се използват! 
Памперси Отлагат се в ямата Битови отпадъци 
Хранителни масла Опасност от задръстване на ямата Битови отпадъци 
Хранителни отпадъци Опасност от задръстване на ямата Битови отпадъци 
Лепила Опасност от задръстване на ямата Пункт за събиране 
Текстил (напр. кърпи за почистване и 
др.) 

Опасност от задръстване на ямата Битови отпадъци/пункт за събиране 

Разредители Замърсяват водата Пункт за събиране 
Семена Опасност от задръстване на ямата Битови отпадъци 
Тоалетен сапун Замърсяват водата Да не се използват! 
Фасове Отлагат се в ямата Битови отпадъци 

Силикон Опасност от задръстване на ямата Пункт за събиране 

5000 
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Веднъж на 6 месеца да се изпразва и пуска отново в експлоатация. 
Веднъж на всеки 2 години басейнът да се почиства и да се оглежда състоянието му и това на вътрешните му компоненти. 

Внимание! 
Опасност от подхлъзване и падане в резервоара – персоналът, който се занимава с монтажа или поддръжката, трябва да носи 
предпазни средства и да избягва колкото е възможно повече достъпа до резервоара. 
Токсични газове - атмосферата вътре в резервоара може да съдържа токсични газове (въглероден моноксид, метан, въглероден 
диоксид и др.). Само персоналът, който осигурява поддръжката, и този на фирмата-производител се допускат за преглед на 
резервоара отвътре и то само след достатъчно проветряване. При поява на гадене или повръщане веднага да напуснат зоната. 
Допустимите граници за газовете са както следва: H2S >10 ppm; CO2>40 ppm; CH4 4,4% граница на експлозивност. 
Помощ - всеки път, когато някой влезе в резервоара, друг трябва да му помага отвън. Никога не влизайте в резервоара след 
човек в безсъзнание, винаги се опитвайте да го извадите. И в двата случая потърсете незабавна помощ. 
Почистване - винаги носете предпазни средства - защитно облекло, обувки и ръкавици. Доколкото е възможно, избягвайте 
контакта с отпадъчните води. За почистване не използвайте инсталации за вода под високо налягане, налягането в текущата 
система за питейна вода е достатъчно. 

 
SBR 1/6 LE и SBR 7/12 LE 
Пречиствателни станции за битови отпадъчни води до 1000, съответно 1500 литра/ден 

 

 

 
 

 

 
*към тази височина се добавят 600 mm, височината на елемента за регулиране  
Инсталирана мощност = 300 W 
Консумация на енергия 500 - 2000 W/ден в зависимост от натоварването 

 

ПО ЖЕЛАНИЕ (за регулиране на положението на капаците по нивото) 

Наименование на принадлежността Необходимо количество за една 
станция 

Код 
code/код 

 

Удължение L=600 mm за пречиствателна станция и 
резервоар 5000 L 

Бр. 2 48710000604 

Фиксатор за удължаване на шахтата Бр. 2 47901000125 

Уплътнение за шахтата DN640 Бр. 2 47901000116 

 

Внимание! 
Не трябва да се използват два удължителя, монтирани един върху друг, защото не позволяват достъп до оборудването 
за поддръжка. Ако бъдат избрани други капаци, те трябва да имат свободна стъпка (зона за достъп) от поне 600 mm. 

Наименование на 
продукта 

Модел Макс. дебит 
 

[л/ден] 

БПК5 
 

[кг/ден] 

Брой 
резервоари 

Размер на 
резервоар(ите) 

[mm] 

Код 
code/код 

 

SBR 1/6 LE S5 1000 0,3 1 2650 x 1400 x 1760 48600000005 

SBR 7/12 LE S10 1500 0,6 1 2760 x 1760 x 1930* 48600000008 
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Поколение от (мини)станции за пречистване SBR за битови отпадъчни води: 
- Гъвкави - могат да се доставят като готова за употреба инсталация или да оборудват съществуващи резервоари от пластмаса или 

бетон; 
- Ефективност - процесът на пречистване се контролира чрез поддържане на постоянна ефективност през целия експлоатационен 

живот; 
- Лесен монтаж - понтонът с предварително сглобено оборудване и резервоар може да се монтира с минимални инвестиции и усилия; 
- Лесна поддръжка - благодарение на монтираното върху понтон оборудване за пречистване; 

- Минимална поддръжка - изисква минимален брой операции по поддръжка, а интервалът от време, в който е необходимо 
изпразване, е около 1÷2 години; 

- Икономични - устройството автоматично открива липсата на постъпваща вода и преминава във ваканционен режим, което води до 
намаляване на потреблението на електроенергия; 

- Лесни за експлоатация - блокът за управление следи инсталацията, сигнализира и записва всяка повреда на оборудването; 

- Самовъзстановяване - в случай на неизправност (грешка във функционирането на оборудването, спад на напрежение и т.н.) 
панелът за управление се опитва с определена честота да възобнови нормалния режим на работа, докато сигнализира за 
неизправността. 

Пречиствателните станции AquaClean отговарят на експлоатационните показатели, изисквани съгласно EN 12566-
3:2005/A1:2009 

 

Общи характеристики 
aquaClean серия S / SBR - е новата фамилия компактни министанции, предназначени за пречистване на битови отпадъчни води, 
които работят на принципа SBR (последователно-цикличен реактор). 

Станцията и качеството на пречистената вода отговарят на изискванията на действащото национално законодателство. Надеждността 
и способността за осигуряване на изискванията за качество на пречистената вода зависят от химическата/биологичната ефективност 
и специфичните условия на работа (дебит и обем на постъпилата вода, температура, състав на входящата вода - входящ поток). 
Внимание! 

Системата работи при оптимални параметри, ако се спазват следните правила. Моля, прочетете внимателно спецификациите и 
инструкциите на производителя. 

 

Къде се използва 

Серията S/SBR е предназначена както за оборудване на нови жилища, така и за повторно оборудване на съществуващи септични ями 
с минимални модификации. По-специално, те са предназначени да пречистват битовите отпадъчни води от жилища с дебит до 1000 
литра (S5/ SBR1÷6) и съответно 1500 литра (S10/SBR 7÷12) за 24 часа. 
Станцията може да третира само битови отпадъчни води. 

Събраната в станцията вода не трябва да съдържа химикали, които могат да навредят на бактериалната популация. Не се разрешава 
подаване в станцията на: 
• промишлени отпадъчни води; 
• дъждовни води или рециклирани води от плувни басейни и др.; 
• води, съдържащи агресивни химични агенти, нефтени отпадъци, масла и др. 

 

Операции за поддръжка 
Забранява се изхвърлянето на следните материали в канализацията, свързана с пречиствателните станции: 

 
Материал Ефект Събиране  

Пепел, остатъци от горене Не се разлагат биологически Битови отпадъци 
Салфетки Задръстват канализацията Битови отпадъци 
Различни химикали Замърсяват водата Пункт за събиране 
Дезинфектанти Убиват биомасата Да не се използват! 
Оцветители Замърсяват водата Пункт за събиране 
Фотографски химикали Замърсяват водата Пункт за събиране 
Мазнини от пържене Отлагат се върху тръбите Битови отпадъци 
Мазилки Запушват тръбите Битови отпадъци 
Котешка тоалетна Запушват тръбите Битови отпадъци 
Стъклени тапи Отлагат се в станцията Битови отпадъци 
Лакове и бои Замърсяват водата Пункт за събиране 
Лекарства Замърсяват водата Пункт за събиране (фармацевтични 

продукти) 
Моторно масло Замърсяват водата Пункт за събиране (масла) 
Масла и хранителни отпадъци Замърсяват водата Пункт за събиране 
Клечки за почистване на ушите Отлагат се в станцията Битови отпадъци 
Пестициди Замърсяват водата Пункт за събиране 
Почистващи препарати Замърсяват водата Пункт за събиране 
Ножчета за бръснене Отлагат се в станцията Битови отпадъци - риск от нараняване! 
Препарати за отпушване на мивки Замърсяват водата Да не се използват! 
Превръзки и памперси Отлагат се в станцията Битови отпадъци 
Хранителни масла Опасност от задръстване на станцията Битови отпадъци 
Хранителни отпадъци Опасност от задръстване на станцията Битови отпадъци 
Лепила Опасност от задръстване на станцията Пункт за събиране 
Текстил (напр. кърпи за почистване и 
др.) 

Опасност от задръстване на станцията Битови отпадъци/пункт за събиране 

Разредители Замърсяват водата Пункт за събиране 
Семена Опасност от задръстване на станцията Битови отпадъци 
Тоалетен сапун Замърсяват водата Да не се използват! 
Фасове Отлагат се в станцията Битови отпадъци 
Силикон Опасност от задръстване на станцията Пункт за събиране 
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Описание 

 

Серията S/SBR е пречиствателна станция, която функционира на принципа SBR, като използва комбинация от пречистване на 
активна утайка и физическо разделяне чрез декантиране. Това се извършва в 4 работни цикъла за 24 часа, всеки на 4 етапа: 
1 - Захранване - от първото отделение се прехвърля битова вода на принципа на скачените съдове. 
2 - Пречистване - когато постъпи вода, се включва аерационната помпа. По този начин в отпадъчните води се вкарва въздухът, 
необходим за биологичното пречистване. Понтонната система също осигурява хомогенизиране на водата. Етапите на аериране се 
редуват с прекъсвания, за да се осигури нитрификация и денитрификация при оптимални условия. 
3 - Утаяване - аерирането спира и позволява твърдите суспензии да се утаят на дъното на резервоара. В горната част остава 
само чиста вода. 
4 - Източване - чистата вода се източва от станцията с източващата помпа. След приключване на източването захранващата 
помпа ще прехвърли утайката от отделението за пречистване към първото отделение, след което цикълът на пречистване се 
възобновява. 

 

Ваканционен режим 
Ако не установи подаването на вода от първото отделение на етапа на хранене, станцията преминава във ваканционен режим. 
Аерирането се извършва в по-кратки и по-чести цикли, за да запази бактериите живи. От системата не се източва вода. Станцията 
автоматично превключва към нормален работен режим веднага след като бъде открито подаване на вода от първото отделение. 

 
Общи характеристики 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
*Към тази височина се добавят 600 mm, които съответстват на удължаващия елемент. 

Оборудване 
Станциите от серията S/SBR се доставят в пълен комплект, с цялото си оборудване, предварително сглобени и готови за монтаж. 

 

Двукамерен резервоар, от полиетилен. Първото отделение действа като буферен обем и за декантиране. 
Второто отделение се използва за пречистване на отпадъчните води. 

 

Модел на станцията Мерна 
единица 

S5/SBR 1-6 S10/SBR 7-12  

Дебит / ден [л/ден] 1000 1500 

CBO5 [кг/ден] 0,3 0,6 

Максимален брой постоянни потребители без 
превишаване на дебита за ден 

 
6 12 

Общ обем [литри] 3 000 4 700 

Диаметър на входа/изхода [mm] DN 110 DN 110 

Дължина [mm] 2650 ± 30 2760*± 30 

Широчина [mm] 1400 ± 30 1760 ± 30 

Обща височина [mm] 1760 ± 30 1930 ± 30(*) 

Маса [kg] 192 300 
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Понтон 

Цялото оборудване е монтирано върху плаващ понтон, с приблизително цилиндрична форма.  
Той се поддържа от стените на резервоара с помощта на вериги. Минималната и максималната 
височина на плаване се определя така че да се покрие изчисленият воден поток. 

 

 

 

 

 
 

Аерационна помпа 

Осигурява бълбукането на въздуха и разтварянето на кислорода, необходим на популацията от 
микроорганизми, които разграждат органичните вещества в първични компоненти. 

 

Тип  NOVAIR 200  

Мощност P1 /P2 [W] 280/180 
Максимален въздушен 
поток 

[m3/h] 6 

Размери Ø × h [mm] 106 x 330 
Маса [kg] 3,5 

 

 

Захранваща помпа и изпускателна помпа за пречистената вода 

Изпускателната помпа отвежда пречистената вода от станцията, а захранващата помпа 
прехвърля утайката от пречиствателното отделение в първото отделение и осигурява през 
корпуса си прехвърлянето на вода към пречиствателното отделение на принципа на скачените 
съдове. 

 

Тип  Nova 180 (DAB)  

Мощност P1 /P2 [W] 100 / 200 
Максимален дебит [m3/h] 4,5 
Скорост [об./мин.] 2850 
Размери Ø × h [mm] 148 × 253 

Маса [kg] 4,5 
 

 
Панел за управление 

Целият процес се управлява и наблюдава от микропроцесор, монтиран в панел за 
управление. 
Дисплеят показва текущата фаза и текущото състояние на оборудването. 

Включени са функции за самодиагностика на състоянието на оборудването и автоматично 
възстановяване от грешки при функционирането. 

 

 
Съответствие и сертифициране 

Серията S/SBR отговаря на изискванията на SR EN 12566-3: „Малки пречиствателни станции до 50 еквивалентен брой жители. Част 
3: Предварително изработени и/или сглобени на място съоръжения за пречистване на битови отпадъчни води”, характеристиките 
са валидирани от ICECON TEST, нотифициран орган № 1803. 

 

Безопасност, манипулация и транспорт. 

Този материал съдържа основни инструкции за монтаж, експлоатация и поддръжка на пречиствателни станции от серия S/SBR. На 
персонала, който монтира, използва и извършва поддръжката, се препоръчва да прочете тези инструкции, преди да извърши каквато 
и да е операция. 

 

Задачи и задължения на персонала 

Серията S/SBR е проектирана и произведена, като са взети предвид приложимите стандарти и действащото към момента 
законодателство. Като се има предвид, че методите за експлоатация и намеса са извън контрола на VALROM Industrie, 
потребителят е длъжен да се увери, че: 
• оборудването е в съответствие с предвиденото предназначение (станцията няма да се използва за друга цел или при дебит, 

различен от проектирания); 
• извършени са годишните операции за проверка и поддръжка; 
• всяка намеса се осъществява само от квалифициран и обучен персонал. 
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Внимание! 

Опасност от подхлъзване и падане в резервоара – персоналът, който се занимава с монтажа или поддръжката, трябва да носи 
предпазни средства и да избягва колкото е възможно повече достъпа до резервоара. 
Токсични газове - атмосферата вътре в резервоара може да съдържа токсични газове (въглероден моноксид, метан, въглероден 
диоксид и др.). Само персоналът, който осигурява поддръжката, и този на фирмата-производител се допускат за преглед на 
резервоара отвътре и то само след достатъчно проветряване. При поява на гадене или повръщане веднага да напуснат зоната. 
Допустимите граници за газовете са както следва: 

H2S >10 ppm; CO2>40 ppm; CH4 4,4% граница на експлозивност. 
Помощ - всеки път, когато някой влезе в резервоара, друг трябва да му помага отвън. Никога не влизайте в резервоара след 
човек в безсъзнание, винаги се опитвайте да го извадите. И в двата случая потърсете незабавна помощ. 

Почистване - винаги носете предпазни средства - защитно облекло, обувки и ръкавици. Доколкото е възможно, избягвайте 
контакта с отпадъчните води. За почистване не използвайте инсталации за вода под високо налягане, налягането в текущата 
система за питейна вода е достатъчно. 

 

Преместване и транспорт 
За да се предотврати повреда на оборудването по време на преместване и транспортиране: 
• операциите трябва да се извършват само от квалифициран персонал в съответствие с тези инструкции; 
• точките на закрепване на товарозахващащото оборудване трябва да бъдат само тези, предвидени на резервоара. 

Проверете оборудването преди и след разтоварването от превозното средство. Всяка повреда по време на транспортиране трябва 
да бъде отбелязана и докладвана на производителя. Проверете дали пратката е пълна, като сравните списъка на оборудването в 
доставните документи с физическите. 
Ако монтажът няма да се извърши веднага, съхранявайте оборудването на място, което го предпазва от екстремни температури 
(препоръчителен диапазон 5 ÷ 30 °C) и пряка слънчева светлина. 

 

Предварителни изисквания за монтажа 

Монтажът трябва да се извърши в съответствие с тези инструкции. Ако той не се извърши по този начин, VALROM Industrie не поема 
никаква отговорност за неизправности при функционирането и получените резултати. 

 

Предварителни изисквания 
• проверете дали резервоарът е празен, чист и не пропуска вода (няма видими признаци на повреда от транспортирането); 
• проверете целостта на оборудването отвътре - понтон, помпи, връзки и др.; 
• проверете дали канализационната система се намира до мястото на монтажа, че не е затрупана със строителни отпадъци или други 

материали; 

• проверете дали почвата и наличното пространство позволяват и са достатъчни за оттичане на пречистената вода, независимо от 
сезона. Като възможности за инфилтрация в почвата имате инфилтрация през дренажи (инфилтрационни полета, кладенци или 
комбинирано решение) или отвеждане в естествени обекти (водни потоци) със съгласието на администратора на тези обекти (напр.: 
румънската администрация по водите); 
• уверете се, че близо до мястото на монтажа има електрически контакт; 
• проверете дълбочината на монтажа - тя трябва да бъде между минимум 80 см (граница на замръзване в Румъния) и максимум 100 

см, измерена от нивото 
на почвата във входната точка на захранващата тръба; 

• проверете дали монтажната схема предвижда вентилация на цялата канализационна система; тъй като се отнася за биологичен 
процес, пречиствателната станция заедно с цялата канализационна система трябва да бъдат подходящо вентилирани.  Първият 
симптом на липса на вентилация е появата на лоша миризма около станцията или в баните на жилището. Вентилацията се 
осъществява чрез вентилационни канали, подобни на тези във вътрешните канални системи, монтирани преди и след 
пречиствателната станция, разстоянието между 2 вентилационни точки е не повече от 15 м. Влияние има и посоката, в която духа 
вятърът. 

• проверете дали в схемата за монтаж е предвиден отвор за вземане на проби след станцията; 
• монтажът на станцията се извършва в зелени площи, с изключение на площи с категория максимум В 125 (12,5 тона); 
• Ако бъдат избрани други капаци, те трябва да имат свободна стъпка (зона за достъп) от поне 600 mm. 

 

Монтаж 
За да извършите монтажа без проблеми, следвайте тези правила: 
• носете предпазен колан, за да избегнете падане вътре или извън резервоара; 
• боравете внимателно с оборудването, повдигнете резервоара, като използвате разрешена подемна техника. 

 

Етапи на монтажа 

1. За монтажа изберете място в близост до точката на изтичане от къщата, за да намалите разстоянието на отвеждане от 
канализацията. Препоръчителното разстояние от къщата е 5 метра. 

Внимание! Мястото за монтажа трябва да осигурява достатъчно пространство за изпразване, преглед и поддръжка и т.н. 

Дълбочината на вкопаване трябва да бъде минимална, за да улесни достъпа до оборудването по време на операциите по 
поддръжка (минимум 80 cm, максимум 100 cm, измерено от нивото на земята до входящата тръба). 
2. Изкопайте яма, достатъчно голяма, за да побере резервоара, и оставете свободно пространство от около 30 ÷ 50 cm по 

цялата обиколка. 

3. Дъното на ямата трябва да е равно. Положете бетонна замазка от около 10 ÷ 30 cm в основата на ямата, която ще поддържа 
здраво резервоара. Бетонната замазка ще избегне риска резервоарът да потъне в земята и да се разбалансира. Оразмеряването 
на замазката се извършва според хидрогеоложките условия. 

4. Спуснете резервоара в ямата, като го закрепите към работните въжета. Поставете го и се уверете, че е в стабилно положение. 

5. Ако е необходимо, анкерирайте резервоара към основата, за да предотвратите разместването му от Архимедовата сила в случай 
на повишаване на нивото на подпочвените води. Анкерирането трябва да се извършва симетрично - използвайте ушите за 
преместване или изрезите в основата на опорния крак и изсипете бетон около резервоара. Нивото на бетона трябва да бъде на 
10 cm над покачващото се ниво на водата. Бетонирането трябва да се извършва на стъпки (слоеве от около 30 cm) и за да се 
балансира натискът, упражняван от излятия върху стените на басейна бетон, той трябва да се напълни с вода. 

6. Свържете резервоара на станцията с канализацията и системата за източване на пречистената вода.  Уверете се, че всички канали 
са плътни, включително съединението между резервоара и елемента за привеждане към нивото. 

7. Поставете понтона с оборудването в работно положение: 

• Повдигнете понтона с оборудването от дъното на резервоара и го закачете с вериги към предвидените куки. Закачането се 
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извършва в маркираните връзки. Позицията на окачения понтон трябва да бъде уравновесена. 
• Освободете поплавъка и го оставете да виси свободно. 
• Уверете се, че маркучите за свързване са възможно най-свободни, без бримки. 

• Издърпайте захранващия кабел през уплътнението до маркировката и го закрепете здраво. Кабелът не трябва да е опънат 
отвътре, така че оборудването за поддръжка да може да се сваля. 
8. Включете захранването. 

Станцията се доставя с 15 m кабел (тип 7x1,5), кабелът между оборудването и панела трябва да бъде монтиран в кабелна защитна 
тръба с диаметър DN 100/110, трасето трябва да бъде възможно най-право, то не трябва да има извивки, по-големи от 30°. Защитната 
тръба не е част от комплекта за доставка на станцията. 
Монтирайте панела на сухо и защитено място. Електрозахранващата инсталация на станцията трябва да бъде осигурена с 
предпазител и диференциална защита от 25 A/30 mA. Схемата за свързване на панела се намира на капака, от вътрешната страна. 
Внимание! 
Свързването към електрическата инсталация да се извършва само от квалифициран и оторизиран персонал. 
9. Монтирайте удължителя (ако е необходимо). 
Уплътнението между резервоара и удължителя е осигурено от гарнитура DN 640 и се закрепва на място със скоба (фиксатор) 

10. Запълнете пространството между стените на ямата и стените на резервоара с пълнеж в последователни слоеве от 25-30 cm. 
Всеки слой трябва да бъде внимателно уплътнен до 95 % по Проктър. Запълващият материал е пръст или пясък с големина на 
песъчинките 4/16 без камъни или твърди, остри тела, които могат да повредят стените на резервоара. 
Особено внимание да се обърне на слоевете в долната част на ямата и тези, които са близо до резервоара.  Уплътняването да се 
извършва ръчно, така че всички труднодостъпни области в долната част на резервоара да се запълнят с материал, като по този 
начин се предотвратява потенциална последваща деформация на дъното на резервоара. 
Едновременно с полагането на пълнежа около резервоара в него се вкарва чиста вода, така че нивото на пълнещия материал да е 
равно на нивото на водата в резервоара. Когато водата достигне понтона, проверете дали той плава и веригите се разхлабват. 

 

Забележка: По време на монтажа покрийте резервоара с капак. 
В райони с глинеста почва или с риск от проникване на дъждовна вода около резервоара запълнете пространството около него с 
уплътнен пясък. 
Важно! 
За изпълнението на работите по монтажа на пречиствателната станция да се спазват нормите по охрана на труда. 

 

Въвеждане в експлоатация на пречиствателната станция 
- Въвеждането в експлоатация на станцията става САМО от обучени лица. 
- Проверете дали в резервоара има вода и дали понтонът плава и веригите са свободни и добре закрепени. 
- Проверете кабела - трябва да позволява изваждането на понтона от станцията. 
- Проверете маркучите - трябва да сте възможно най-свободни и без бримки. 
- Проверете дали поплавъкът плава свободно. 
- Проверете дали инсталацията се вентилира правилно. 
- Свържете панела към източника на захранване. От този момент нататък станцията е функционална и може да се използва. 

Внимание! 

След въвеждане в експлоатация за станцията е необходим интервал от 1 до 4 седмици, за да заработи (развитието на биомаса, 
която осигурява пречистването) в зависимост от температурата на околната среда. По това време се опитвайте да ограничите 
колкото е възможно повече потреблението на вода. 

 

Работа, управление и поддръжка 
 

Работа 

Станциите от серия S/SBR серия работят и се управляват автоматично с помощта на панел за управление. Устройството има 
дисплей за параметрите на процеса, бутон за нулиране на цикъла и конектор RS232 за връзка с компютър или конзола за 
програмиране. 
Показаната информация, на първия ред, като се започне отляво надясно: 
- символът „.“ мига - програмата работи; 
- ABC означава уредите (A = помпа за отвеждане на пречистената вода, В = захранваща помпа и С = аерационна помпа); 
- време на действие на изпускателната помпа в един цикъл в секунди; 
- време на действие на захранващата помпа в един цикъл в секунди; 

- време на действие на аерационната помпа в последователност от 
един цикъл, в минути. На втория ред, като се започне отляво надясно: 
- Ако се появи символът "Pv" - това означава, че е задействана ваканционната програма (задействан е сензорът за ниво); 

- символът „+”/„X“ под уреда, който е задейства (А, В или С). Ако бъде открита грешка в някой от уредите, под съответната буква 
на уреда ще се покаже символът „!^”, а на първия ред в горния ляв ъгъл ще се покаже „!“; 
- времето на цикъла на аерация (в минути) - през това време аерацията се извършва периодично; 
- време за прехвърляне в един цикъл (в минути) - време на пауза, през която никой уред няма да се задейства; 

- продължителността на паузата в аерацията в един 
цикъл в минути. Предният панел на устройството 
има 1 или 2 светодиода: 
- Вариант с 1 светодиод (STARE - състояние): ако светодиодът е зелен, означава, че оборудването работи в нормален режим, ако 
мига в зелено - оборудването работи във ваканционен режим или има грешка в датчика, а ако светодиодът е червен - повреда. 
- Вариантът с 2 светодиода (EQUIP/OK), светодиодът „EQUIP“ (оборудване) означава, че уредите изпълняват команда от 

програмата. Светодиодът „OK” светва, ако възникне повреда. 
В случай на повреда на някой от уредите, под съответната му буква ще се появи символът „!^“ (претоварване, запушена помпа и 
др.), при което работният цикъл ще се прекъсне. Устройството ще излъчва звукови предупредителни сигнали на интервал от 5 
секунди. В случай на неизправност (повреда на уред, прекъсване на захранването и др.), панелът за управление ще се опита с 
определена честота да възобнови нормалния режим на работа, като в същото време показва повредата. След отстраняване на 
повредата натиснете бутона „Reset“, който прекратява алармата и възобновява програмата. 
При нормална работа не е необходимо да натискате „RESET“. 
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Поддръжка 
Правилното изпълнение на дейностите по поддръжката е задължително условие за осигуряване на необходимите характеристики на 
отпадъчните води и за предотвратяване на проблеми при експлоатацията. 
Внимание! 
- Дейностите по техническо обслужване и поддръжка трябва да се извършват само от квалифициран и обучен персонал. 
- Ограничете достъпа до зоната за монтаж на станцията за времето на дейностите по поддръжката. 
- Използвайте само оригинални резервни части (посочени от производителя). 

 

Отговорност на собственика 
Отговорност на потребителя на станциите от серията S (SBR) е ежедневната проверка на: 

- съобщения за грешки, показани на панела за управление; и ежеседмичната проверка на: 
- нивото на водата в станцията - необичайно високото ниво на водата в станцията е индикатор за възможно запушване; 

- качеството на процеса на пречистване (наличие на пяна на повърхността, нейния цвят, възможно запушване на 
входящите/изходящите тръби или кръгове и др.) и ежемесечната проверка на: 
- нивото на утайката в първото отделение. 

 

Операции за поддръжка на всеки 6 месеца 
• проверка на съобщенията за грешки, записани в панела за управление; 
• проверка на експлоатационното състояние – механична или електрическа част на помпите; 
• проверка на състоянието на връзките - в кутията на връзките; 
• проверка на качеството и стабилността на всмукателния и изпускателния маркучи; 
• проверка на работните параметри и адаптирането им към възможни промени в режима на работа; 
• проверка на капацитета за вентилация на станцията; 

• проверка на нивото на утайката в първата камера и в случай, че е повече, изпразване на първото отделение, нивото на 
утайката не трябва да надвишава 1/3 от нивото на водата; 

• почистване на камерата за вземане на проби. 
По време на операциите по техническото обслужване се измерва също така: 
• концентрация на разтворения кислород. 
Когато се изисква от закона, вземат се проби за определяне в оторизирана лаборатория: 
• pН; 
• суспендирани твърди вещества; 
• химична потребност от кислород; 
• биохимична потребност от кислород. 

 

Операции за поддръжка на всеки 2 години 
• изпразване на първото отделение 
• почистване на оборудването и подмяна на изхабеното (помпи и аератор); 
• почистване на захранващите и изпускателните кръгове, включително системата за инфилтрация в почвата; 
• почистване на всякакви отлагания по стените на резервоара. 

 

Спиране на станцията 
Ако станцията няма да работи за определен период от време, трябва да се вземат някои предпазни мерки. 

За максимум 10 дни: малко преди да напуснете дома, излейте в станцията - през тоалетната – вещества с високо хранително 
съдържание (бира, млечни продукти - мляко, суроватка и др.). Те ще осигурят необходимата среда за оцеляване на биомасата през 
този период. 
За дълги периоди от повече от 30 дни: 
- изпразнете станцията, като я източите; 

- изключете я и поставете оборудването в стабилно положение на дъното на 
резервоара. Когато се върнете, следвайте стъпките за въвеждане в експлоатация. 

 

Съображения относно извеждане от експлоатация в края на живота на станцията 

Отпадъците и продуктите в края на експлоатационния им живот трябва да бъдат рециклирани, доколкото е възможно. Рециклирането 
да се извършва от специализирани фирми. Не се препоръчва да се изхвърлят като битови отпадъци. Задължително е да се спазва 
действащото законодателство. 

 

Добре е да се знае! 
 

Защо трябва да се пречистват отпадъчните води? 

Всеки от нас ежедневно генерира отпадъчни води. За 24 часа човек използва средно 100 литра вода за лични нужди; от този обем 
около 50-60 % се използват за хигиена (баня). 
Веднага след като се употреби, независимо къде, тя става „отпадъчна“ и се отвежда от жилищното пространство. Ако къщата е 
свързана с канализация, водата достига до комунална/общинска пречиствателна станция. Ако няма канализационна система, тогава 
водата трябва да бъде пречистена - процес, при който тя се привежда възможно най-близо до първоначалното си състояние, за да 
бъде върната след това в естествения си кръг (източена). 

 

Отпадъчните води съдържат суспендирани твърди вещества, органични съединения (животински остатъци, зеленчуци, мазнини и 
др.), други хранителни вещества (азотни съединения, фосфор и др.), различни химикали (детергенти, почистващи препарати, 
дезинфектанти и др.), които трябва да бъдат отстранени, преди водите да могат да се използват отново. 

 

Липсата на такава грижа може да има много преки последици: нитратите или бактериите попадат във водата, предназначена за 
текуща консумация, езерото до къщата позеленява или районът в съседство изглежда като блато и мирише на такова. Не можете да 
получите разрешение за строеж или да продадете имота без такова оборудване. Много често тези проблеми не се ограничават до 
един дом и засягат и околностите, най-често на доста голяма площ. 
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ИНФОРМАЦИЯ 
Освен законовите изисквания, пречистването на водата е въпрос на отговорност, здраве и 
комфорт. Водата трябва да се пречиства и за да ни предпази от проблеми и да осигури 
ресурсите на бъдещите поколения. 

 

Внимание! 

Инфилтрирането на отпадъчни и непречистени води директно в подпочвените води, причинява замърсяването им (цвят, мирис, 
органично и биологично натоварване и др.) и застрашава здравето на тези, които ги използват. Отвеждането им в повърхностните 
води с високото съдържание на органичен материал необратимо променя биотопа и резултатите са видими: мътна вода, нашествие 
на повърхностни водорасли, консумация на кислород и задушаване на рибите, неприятна миризма и др. 

 

Какви са законовите разпоредби? 

Към датата на написване на този материал задължението за пречистване и условията за качество за заустване в естествени 
водостоци или локални канализационни мрежи се съдържат в правителствено решение № 188/2002, изменено и допълнено от 
правителствено решение № 352/2005. Основните разпоредби са включени в техническите норми в приложенията, както следва: 
- Приложение 1 - NTPA 011 за събиране, пречистване и обезвреждане на битови отпадъчни води. 
- Приложение 2 - NTPA 002 за условията на заустване на отпадъчни води в канализационните мрежи и директно в пречиствателните 

станции. 
- Приложение 3 - NTPA 001 за определяне на граници на натоварване на замърсители за промишлени и битови отпадъчни води при 

заустване в 
естествени водоприемници. 

 

Информация 
GD 188/2002 транспонира директива 91/271/CEE относно пречистването на отпадъчните води. 

Що се отнася до индивидуално жилище, което след пречистване изхвърля отпадъчните води в естествен водоприемник, е приложим 
стандартът NTPA 001 - „Целта на този стандарт е да установи общите условия за качество на всички категории отпадъчни води, 
преди тяхното заустване в естествени водоприемници, както и допустимите гранични стойности на основните показатели за качество 
на тези води.” 

 

Основни изисквания към заустваната вода: 

 

общо суспендирани вещества 
(ОСВ) 

35 (60) mg/dm3 или намаление от поне 90 % 
(70%) 

 

биохимична потребност от 
кислород (БПК5) 

25 mg O2/dm3 или намаление от поне 70 - 90 
% 

химична потребност от кислород 
(ХПК) 

125 mg/dm3 или намаление от поне 75 % 

 

Какви възможности съществуват и какви са разликите между тях? 

От технологична гледна точка възможностите са: 
 

Наименование Описание Предимство Недостатък  

 

Неизточваема 
яма 

Състои се от проста, пропускаща яма, 
изкопана възможно най-далеч от къщата. 
Използва се главно само като тоалетна в 
„бедни“ райони. 

 

Лесна за изграждане 

Евтина 

Не осигурява пречистване 

Инфилтрация директно в почвата 
със замърсяване на подпочвените 
води 

Ниска абсорбираща способност  

Наводнява се през дъждовния 

сезон  

Опасност от срутване 

Източваема яма  
Яма с бетонни стени 

Лесна за изграждане 

Евтина 
Не замърсява околната среда 

Необходимо е често източване 

Следене на степента на запълване 

на обема 

Заема място 

 

 
Анаеробна яма 

Анаеробен процес 

Яма с плътни прегради, двукамерна. 
Първата камера се използва за утаяване. 
Свободна циркулация на водата. 
Пряка инфилтрация в почвата от втората 

камера. 

 
Просто конструктивно 
решение 
По-малка поддръжка 

Изисква често източване 
По-малка ефективност 
Тенденция за поява на миризма, 
особено през пролетта 

Пречиствателни 

станции SBR 

Аеробен процес. Двукамерен резервоар. 

Принудителна циркулация с помпа. 

Контролиран режим 
Не зависи от дебита 
Ваканционен режим 

Изисква поддръжка 
Относително висока цена 

 

Пречиствателни 

станции 

MBR 

 

Процес SBR, последван от 

ултрафилтрация с 

мембрани. 

Най-ефективна 

Водата може да се използва 

повторно за поливане или 

дори в дома (но не е годна за 

пиене). 

Скъпа 

Изисква подмяна/регенерация 

на мембраните 
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Неща, за които да помислите 
 

Количество пролята вода 

За постоянно жилище - пречиствателна станция се проектира според този принцип, един възрастен генерира 80 ÷ 150 литра 

отпадъчни води / 24 часа със средно около 100 литра. За други видове сгради средният разход и биологичното натоварване на човек 

са както следва: 

Оразмеряването се обмисля при 
претоварване от прибл. 10 %. Всяка 
пречиствателна станция ще работи 
по-ефективно при по-малък обем 
вода и по-голямо натоварване (по-
висока концентрация на органични 
вещества във водата). При тези 
условия е важно да не се превишава 
препоръчителният дневен дебит. Ако 
това потребление е неравномерно 
поради естеството на дейността (като 
семеен или малък хотел и др.), 
потърсете съвет от консултант - 
такова приложение има специални 
изисквания за проектиране. Ако 
броят на случайните обитатели се 
увеличи рязко, опитайте се да 
ограничите и разпределите 
потреблението възможно най-
равномерно (например, мийте чинии 
на малки порции в определен период 
от време и т.н.). 

Темпо на потребление 

Изпускането на голямо количество вода за кратко време включва превишаване на експлоатационната граница и преминаване в 
извънредно положение; в такива ситуации станцията вече не пречиства и отпадъчните води просто преминават през нея: 
- по-добре да вземете 4 душа на интервали от 6 часа, отколкото изведнъж да изхвърлите 400 литра от джакузито; 
- перете дрехите често и в малки количества (на всеки 2 дни вместо на 2 седмици). 

 

Обратен поток и риск от наводнение 

Ако наклонът е отрицателен (поради грешка при проектирането/монтажа) или зоната за събиране на пречистената вода е 
наводнена (поради дъждовен период) цялата станция ще се наводни. За такива ситуации няма „лекарство“ - трябва да изчакате 
водата да се оттегли. 
Внимание! 
През това време ограничете консумацията на вода, в противен случай рискувате да наводните дома си. 
Ако районът се наводнява лесно или почвата е непропусклива, рискът е още по-голям. Вземете минимум предпазни мерки: 
• монтирайте възвратен клапан на изхода на станцията; 
• изградете резервоар за пречистената вода в периоди на наводнения; 
• изградете по-голяма система за инфилтрация на вода в почвата. 

 

Изпускане на пречистената вода 
Първият въпрос, на който трябва да намерите отговор, е „какво ще правите с пречистената вода”? 

Тъй като всеки ден трябва да източвате около 1000 литра, съответно 1500 литра вода, в зависимост от необходимата 
пречиствателна станция, а решението зависи основно от структурата на почвата и районите в съседство. 
Възможностите: изхвърляне в естествени водоприемници (течащи води и др.) или инфилтрация в почвата (кладенци, поле за 
инфилтрация и др.), повторна употреба за поливане са описани по-нататък в този материал. 

 

Ваканция 

Един от критичните периоди за всяка пречиствателна станция е този на отпуските. Поради липсата на органичен материал за 
дълги периоди от време, съществува риск биомасата (популацията от бактерии, които осигуряват биологичното пречистване) да 
измре. 
Това означава, че при връщането ви станцията ще заработи отново ефективно едва след около 4-5 седмици от първата употреба. 

За да се избегне това, тя трябва да се постави във ваканционен режим, за да поддържа бактериите живи в продължение на 3 до 4 
седмици. 

 

Местоположение 

Местоположението на станцията трябва да позволява достъп за източване. Минималното разстояние между жилището и станцията 
трябва да бъде 5 m; ако се увеличи, нарастват и разходите за канализация и дълбочината на вкопаването. 
Осигурете наклон от 0,5 % от изхода на къщата до входа на станцията. 

Монтажът може да се извърши на място, през което се минава, но за предпочитане е да не се прави. Вземете под внимание и 
посоката, от която преобладаващо духа вятърът - да бъде да бъде откъм къщата към станцията. 

 

Вентилация на системата 

Тъй като се извършва биологичен процес, пречиствателната станция заедно с цялата канализационна система трябва да бъдат 
снабдени с вентилационна система. Първият симптом на лоша вентилация е появата на неприятна миризма в дома. 
Вентилацията се осъществява чрез вентилационни тръби, подобни на тези във вътрешната канализация, монтирани преди и след 
пречиствателната станция. Разстоянието 
между 2 вентилационни точки трябва да е максимум 15 m. 

Първият вентилационен канал може да бъде този на канализационната система, ако станцията е монтирана на максимум 10 m от 
къщата, а този след станцията да съответства на вентилацията на инфилтрационната система. 

Местоназначение дебит ХПК5 
NH3/ 
NH4OH 

 

 [л/ден] [mg/l] [mg/l] 

Класическо жилище 150 60 8 

Каравана 120 75 8 

Офис/завод без столова 50 25 5 

Офис/завод със столова 100 38 5 

Строителен обект, кариера, без столова 60 25 5 

*персонал на пълно работно време 90 38 5 

*персонал на непълно работно време / 4 ч. 45 25 3 
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Ако инфилтрационната система е абсорбираща шахта, за да се постигне вентилация, максималното разстояние между нея и 
станцията трябва да бъде максимум 15 m. Ако е инфилтрационно поле, тогава вентилацията се извършва през дисперсионната 
камера или се прави вентилационен канал във всеки край на системата за източване. Влияние оказва и посоката на вятъра. 
Не се препоръчва: 

• да изхвърляте в станцията неразградими материали: тоалетна хартия/хартиени кърпи, вестникарска хартия, хартия за писане, 
парцали, бебешки пелени, косми, остатъци от кости и др.; 

• да използвате небиоразградими препарати (луга, калцинирана сода и др.) - най-често използваните продукти за поддръжка са 
биоразградими и не влияят на микрофлората в системата; 

• да изливате хидравлично масло или прекомерно количество хранителни мазнини; ако имате такава отпадъчна вода, прекарайте я през 
сепаратор; 

• да изливате разтвори за регенерация (богати на йони Ca и Mg) от омекотители за вода; прекомерното количество соли запушва 
порите в почвата, намалява ефективността на дренажите и може необратимо да повлияе на биофлората; 

• да свържете системите за събиране на дъждовна вода към пречиствателната станция; допълнителни (понякога прекомерни) 
количества вода препълват съда и дренажната зона и разреждат органичния товар; 

• да изсипвате основи или киселини (натриев, калиев хидроксид, калцинирана сода) във водата, която се източва в станцията; 
тези вещества променят рН на водата и пречат на развитието на биофлората, влияят върху утаяването на твърдите вещества и 
увличат утайката в изпусканата течност; 

• да разположите няколко дренажни системи в една и съща зона; почвата ще се насити и двете системи ще станат неизправни; 
• да разположите дренажната система в райони с непропускливи, скалисти почви, в райони със стръмен наклон или в блатисти райони; 
• да засаждате малки/средни дървета на разстояние, по-малко от 3 метра от дренажните зони; не засаждайте големи дървета 

на по-малко от 6 метра от дренажните зони; 
• да поставяте тежки предмети (като надземни басейни, паркинг-плочи) над пречиствателната станция и/или дренажните зони; 

• да изливате вода от пералната машина директно на повърхността на почвата или в дренажната система; тази вода съдържа 
химикали и бактерии, които могат да причинят заболяване. Тази вода съдържа и твърди частици и пяна, които могат да запушат 
порите на почвата. Ако системата няма капацитет да поеме тези води, трябва да бъде монтирана допълнителна инсталация със 
собствена дренажна система. 

 

Изпускане на пречистената вода 

След пречистване водата трябва да се източва от станцията. Избраното решение зависи от количеството обработена вода ежедневно, 
съседните райони (възможност за изхвърляне в естествен воден обект или директно инфилтриране в почвата) и структурата на 
почвата. Инфилтрацията в почвата - през кладенец или филтриращо поле, като се предполага, че тя има достатъчен капацитет за 
поемане и че нивото на подпочвените води е на достатъчна дълбочина под нивото на дренажите. 

 

Къде да я отвеждаме 
1. Оценявайте внимателно количеството отпадъчни води, които генерирате ежедневно. Ако надвишава 2000 литра/24 часа, те трябва да се 

заустват в 
естествен воден обект. 

2. Ако сте под това количество, можете да помислите за инфилтриране в почвата. 
3. Ако разполагате с геодезическо проучване, разберете структурата на почвата и дълбочината, на която се намират подпочвените води. 
4. Ако почвата е пропусклива и подземните води са на минимум 6 метра, можете да използвате филтриращ кладенец. 
5. Ако почвата е пропусклива/полупропусклива и подземните води са високи, тогава можете да използвате филтриращо поле. 

6. Ако почвата е непропусклива, разберете границата на този слой. За дълбочини до 4,5 м можете да използвате кладенец с 
филтър, който трябва да пресича този слой. 

7. Ако нямате такова проучване, можете да направите бърз тест за пропускливост. От него можете да разберете каква е абсорбиращата 
способност 
на почвата. 

 

Тест за пропускливост 
Ако не разполагате с геодезическо проучване, можете да установите пропускливостта на почвата със следния тест. 
Внимание! 

Тестът трябва да се извършва при нормални метеорологични условия, съответстващи на педоклиматичните условия, в които 
живеете. Не провеждайте този тест при прекомерни валежи, ниски температури или прекомерна суша. 

 

1. Изкопайте дупка 30 × 30 × 25 cm (дължина × ширина × дълбочина) в зоната, където ще бъде полето на инфилтрация - ако е 
възможно, можете да използвате кръгъл отвор с диаметър 30 cm. 

2. Измерването ще се извърши с линийка или индикатор за ниво. 
3. Налейте 25 cm вода и изчакайте, докато нивото на водата спадне до 10 cm. 

4. Налейте отново вода до нивото от 25 cm. Повторете този процес, докато абсорбцията се стабилизира; този процес може да 
отнеме 4 или дори повече часа. За да не се налага да ви помагат при операция, може да използвате сифон. 

5. След като степента на абсорбция на водата се стабилизира, изчакайте 20 минути и след това отново налейте вода до 25 cm над 
долното ниво на отвора за изпитване. 

6. Измерете минутите, необходими на водата да спадне с 25 cm. Това е степента на пропускливост в 
съответния отвор за изпитване. 

7. Измерванията се правят 3 пъти, ако има големи разлики между резултатите, тестът се повтаря. 
8. Ако средната стойност надвишава 140 s/mm (над 7 часа за инфилтрирането на на 25 cm вода), тогава почвата не е подходяща за 

дренаж. 
9. Необходима дължина на дренажа за инфилтриране на 1000 литра на ден: 

Скорост на просмукване  
[sec/mm] 

15 20 30 40 50 60 70 80 90 100  

Активна повърхност (на канавката) 

[m2] 

18,75 25,00 37,50 50,00 62,50 75,00 87,50 100,00 112,50 125,00 

Дължина на дренажа [m] 31 42 63 83 104 125 146 167 188 208 
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Инфилтрация в почвата през абсорбиращи кладенци 

Това е най-ефективният и неинвазивен метод (лесен за скриване и заетото пространство е минимално). Препоръчва се за 
малки/средни количества вода и в райони с пропусклива структура на почвата - камък, пясък, варовик и др. Нивото на подпочвените 
води трябва да е ниско и рискът от наводнение трябва да е минимален. 
Абсорбиращият кладенец се състои от тръба със или без странични процепи, която се вкарва в почвата и се запълва с последователни 
слоеве филтърни материали. По този начин водата бавно се инфилтрира в почвата, подлага се на поредица от 
филтрации/пречиствания, докато преминава през кладенеца и след това почвата, и накрая се поема в подпочвените води. 

 

Внимание! 
С течение на времето филтриращите кладенци се запушват; следователно те трябва да се почистват, а филтърният материал да се 
подменя на интервали от 3-5 години. 

 

За да определите капацитета на кладенците, можете да използвате следните ориентировъчни дебити: 
- пясъчни почви: 150 - 200 l/m2 × дни 
- глинесто-песъчливи почви: 100 - 150 l/m2 × дни 
- глинести почви: 100 l/m2 × дни 

 

Практическо ръководство 
• изкопайте яма с 20-30 cm по-голяма от кладенеца; 
• дълбочината ѝ трябва да спира на най-малко 2 метра над нивото на подпочвените води; 
• поставете тръбата на кладенеца в ямата; 
• пробийте отвор с подходяща фреза и свържете тръбата към изхода на станцията; преминаването през кладенеца ще се извърши с 

уплътнение; 
• напълнете ямата с филтриращ материал или начупени и натрошени тухли; 
• запълнете кладенеца с последователни слоеве от филтриращ материал с гранули от 1-6 cm, големите гранули в основата и 

фините – в горната част; 

• последният слой да се направи от фин пясък, върху който се поставя предпазна плоча (така че водата да не тече директно 
върху пясъка и да създава канали за по-лесно изтичане; 

• разстоянието между тръбата и пясъчния слой трябва да бъде най-малко 50 cm и също се счита за място за съхранение на вода. 

1. Камера на кладенеца 
2. Захранваща тръба на кладенеца 
3. Дисперсионна плоча 
4. Слой от пясък 
5. Слой от чакъл с размери на зърната* 1-2 cm 
6. Слой от чакъл с размери на зърната* 2-4 cm 
7. Слой от чакъл с размери на зърната* 4-6 cm 
8. Слой от чакъл с размери на зърната* 4-6 cm 
9. Пропусклив слой 
10. Капак, снабден с вентилационен елемент 

* Размерът на зърната е ориентировъчен, в зависимост от характера на 
почвата може да се променя. Дебелината на слоевете зависи от 
количеството вода, която трябва да се инфилтрира, почвата и размерите 
на възприетата камера. 

 
 
 

Информация 

Такъв кладенец се произвежда от Valrom и се състои от тръби РЕ Ø550, на секции по 1,5 mm, които могат да се комбинират с 
муфата и уплътнението за максимална дълбочина от 4,5 m. Секция Ø550 х 1,5 m има активна повърхност от 2,5 m2. 

 

Инфилтрация в почвата през инфилтрационни полета 

Ако структурата на почвата не позволява проникване на дълбочини над 1,5 m (почвата не е пропусклива), решението е да се 
използва инфилтрационно поле. То се състои от мрежа от перфорирани тръби, които се вкарват в канавки и се облицоват с 
филтриращ материал. 
Голямата повърхност и наличието на повърхностна растителност на повърхността (трева) спомагат за изпаряване на водата от 
почвата. Полето за инфилтрация е компромисно решение, което не се справя с високи и/или неравномерни дебити, чувствително е 
в мокри сезони или когато капацитетът на изпаряване е минимален (есен-пролет) и става напълно нефункционално в случай на 
наводнение. 

 

Могат да се изградят подземни канализации с диаметър между 75 и 125 mm, снабдени отдолу с прорези, през които водата прониква 
в почвата. Дължината на всеки дренаж е най-много 30 m, а разстоянието между дренажите варира от 1 m до 2,5 m. За да се осигури 
оттичането на вода в добри условия по цялата им дължина, дренажите се монтират с наклон до 0,3 % в песъчливи почви и почти 
хоризонтално в глинести почви. Системата трябва да бъде снабдена с вентилация. Препоръчителната дълбочина на монтаж е между 
0,70 и 1,2 m. 

Общата дължина на дренажите се изчислява в зависимост от количеството вода, която трябва да бъде инфилтрирана, и характера 
на почвата, както следва: 

 

Където: 
L - обща дължина на канала 
Q - максимален воден дебит, в литри; 
Q - дневна норма на подаване на вода за изтичане на един линеен метър от дренажа, в l/m 
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Разстояние от дъното на дренажната 
тръба 
до нивото на подпочвените води, [m] 

Дневна норма на подаване, q[l/m] 
 

 песъчлива глинесто-песъчлива глинеста 

1,00 - 1,50 12-18 6-12 4-8 

над 1,50 15-25 12-20 6-10 

Разстоянието между осите на тръбите 1,5 2 2,5 

Наклон 0,003 0,002 - 

 

Минимални числа - райони с прекомерна влажност 
Максимални числа - райони с недостатъчна влажност 

 

За бърза оценка, ако се приеме, че едно лице генерира около 150 литра на ден, е необходим дренаж с дължина: 

- 10 m при песъчлива почва върху повърхност от 20 m2 или 
- 25 m при песъчлива почва за повърхност от 50 m2. 

 

Практическо ръководство 
• изберете за дренажа гофрирана тръба PE или PVC, DN110-125, с прорези; 
• изкопайте дренажните канавки съгласно фигурата по-долу; 
• запълнете канавката със слой от 15 cm чакъл или друг пропусклив пълнеж, с големина на зърната 38 ÷ 50 mm; 

• поставете тръбата в канавката и я свържете с разпределителна камера (особено когато имате няколко реда канали), която се 
монтира след пречиствателната станция; 

• запълнете с още един слой от около 5 cm филтриращ материал, върху който можете да поставите хидроизолационна геомембрана; 
• накрая конструкцията трябва да изглежда като на фигурата; 

 
 

1. Дренажна тръба 
2. Чакъл, натрошена сгурия 

3. Пълнеж от пръст 

1. Пречиствателна станция 
2. Разпределителна камера 
3. Канализационна тръба 
4. Вентилация в края на канализацията 



Система за пречистване на отпадъчни води 
Wastewater treatment system 
Система отчстки сточных вод 

21 

инсталации за вода, газ и канализация  

 

 

 

 
Внимание! 
Нивото на подпочвените води трябва да бъде на дълбочина най-малко 2 m под дренажа. 
На 3-5 години, в зависимост от режима на работа на станцията, препоръчваме проверка и почистване на канала, ако е необходимо. 

 

Заустване в естествен воден обект 

Това е най-предпочитаното решение в полупропускливи или непропускливи терени. Това означава отпадъчните води да се 
заустват в поток, река, затворен канал за дъждовни води. 
Заустването във воден обект става само с разрешението на администратора му. 

 

Внимание! 

Никога да не се зауства в неподвижни води (езера, блата и т.н.) с малки обеми, които не осигуряват постоянно разреждане. С 
времето качеството на водата намалява и има риск от промени в естествения биотоп. 

 

Често задавани въпроси 
 

1. Веднага след монтажа и пускането в експлоатация станцията отделя неприятна миризма. Защо? 

Това е нормално явление. Нужни са около 4-6 седмици, докато биофлората се развие напълно и влезе в стабилно състояние. Извън 
този период неприятната миризма е признак за неизправност: дефектно оборудване, мъртва биофлора или отмита от прекомерен 
отток и др. Добре е да се консултирате с производителя на оборудването. 
2. Какво да правя с водата, след като се пречисти? 
Възможностите зависят от характера на почвата и/или района в съседство. Прочетете специалния раздел на този материал. 
3. Кога използвам кладенец и кога филтриращо поле? 

Когато почвата е пропусклива, се препоръчва кладенец. Те се предпочитат, защото са дискретни и по-ефективни в сравнение с 
другите решения. Ако почвата е полупропусклива, ще трябва да използвате филтриращо поле. Ако почвата е непропусклива, или 
използвайте кладенец, за да проникне през непропускливия слой, или зауствайте в естествен воден обект. 
4. Каква е ползата от геодезическото проучване? 

То ви дава подходяща информация за характера на почвата и нивото на подпочвените води. Много е важно да можете да оцените 
условията за монтажа на станцията и най-важното – да оразмерите правилно системата за инфилтрация. 
5. Какво е перколационен тунел? По-ефективен ли е? 

Перколационният тунел е по същество пластмасово изделие, способно да задържа голямо количество вода (подобно на гъба) и да 
го изпуска бавно в земята. Много е добър за задържане на дъждовна вода в случай на проливен дъжд, но няма висока ефективност 
за инфилтрация на вода от пречиствателна станция с относително нисък и постоянен дебит. Той е неефективен при непропускливи 
или полупропускливи почви, тъй като водата не може да се инфилтрира. 
6. Трябва ли да монтирам сепаратор за мазнини? 

Такъв сепаратор е подходящ за полупрофесионални кухни (малки семейни хотели) и задължителен за професионални кухни (хотел 
или ресторант). Наличието на мазнина на повърхността намалява ефективността на бълбукането на въздуха, а оттам и на цялата 
станция и може да доведе до запушване на тръбите на канализацията. 
7. Мога ли да поставя бактериални култури? Необходимо е? 

Мненията по тази тема са противоречиви. Бактериална култура - която трябва да е аеробна! - може да съкрати времето за постигане 
на ефективна работа след пускане в експлоатация и след изпразване. Подобен ефект може да се получи, като се използва утайка 
от станция, която вече работи в продължение на поне 6-8 седмици. 
8. Какво да направя, ако имам монтиран филтър за омекотяване? 

Филтрите за омекотяване използват разтвор на готварска сол (натриев хлорид) и получената вода има високо съдържание на калций 
и магнезий. За предпочитане е да се свърже към отделен маркуч и да води директно към специално проектираното за това място за 
източване. 
9. Какво мога да направя с натрупаната в станцията утайка? Може ли да се използва повторно? 

Не. Утайката има високо съдържание на органични вещества, които са трудно смилаеми от микроорганизмите, населяващи 
пречиствателната станция. След като се изпразни, тя се предава в пречиствателна станция с голям капацитет. Там се се отделя, 
изсушава и използва като тор или се изгаря. 
10. Мога ли да инсталирам станцията в район с лек автомобилен трафик? 

Да, ако монтажът е направен правилно - чугунен капак с плоча за конкретния клас на достъп и бетониране на резервоара. За такава 
пречиствателна станция препоръчваме максимален клас от 12,5 тона. Системата за инфилтрация обаче никога не трябва да се 
монтира в зона с достъп на автомобили. 
11. На какво разстояние от къщата трябва да се монтира? 

Разстоянието от къщата ще бъде компромис между дължината на канализацията и страха от миризма. Началната точка е на минимум 
5 метра, а монтажът – на безопасно място. Трябва да има достъпно пространство за изпразване. 
12. Къде е най-добре да се разположи зоната на инфилтрация? Какво е минималното разстояние до кладенеца? А 
дебелината на почвения слой до подпочвените води? Има ли други ограничения (съседни имоти, обществена зона и 
т.н.)? 
Заповед 536/1997 на Министерството на здравеопазването уточнява: кладенците трябва да бъдат разположени на поне 30 метра от 
всеки възможен източник на замърсяване: тоалетна, конюшня, сметище или оборски тор, хижи и др. Обикновено препоръчителното 
разстояние е най-малко 15 метра. Преминаването на вода през пропусклив почвен слой с дебелина около 1 метър води до намаляване 
на съдържанието на органични вещества с 90 % (изразено чрез намаляване на ХПК5) и биологичното с около 95 %. Ето защо се 
препоръчват минимум 2 метра до подпочвените води. Няма ограничения за разстоянието до публичните зони. 
13. Какви решения има, ако почвата е напълно непропусклива? 

Възможностите са ограничени: кладенец за преминаване през непропускливия слой или водонепропусклива източваща се яма. Оттук 
с помпа водата може да се оттича в река и др. или да се изтегля с вакуум. 
14. Могат ли да се използват химически почистващи препарати? Ами дезинфектантите, детергентите и т.н.? 

Можете да използвате всеки обикновен детергент от търговската мрежа без хлор, тъй като те са биоразградими. Можете да 
използвате обичайните почистващи вещества - тоалетен сапун, препарати за почистване на плочки и др., но не прекалявайте. 
Забранено е обаче изхвърлянето на токсични вещества: бензин, разредители, разтворители и др. 
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15. При пълна работа станцията ми мирише лошо. Какво става? 

Причините могат да бъдат многобройни: бактериалната микрофлора е отровена с химикал, количеството утайка е голямо и трябва 
да се източи, оборудването е дефектирало, станцията е/е била наводнена, измита е от силен дебит на водата, инфилтрационната 
част е задръстена и т.н. 
Свържете се с отдела за обслужване на клиенти. 
16. Защо на входа на станцията трябва да има тетка? 
Тя има роля за успокояване на потока. 
17. Може ли пречистената вода да се използва за напояване или поливане на тревата? 

НЕ, не препоръчваме изпусканата от станцията вода да се използва за поливане. Концентрацията на бактерии е висока и с времето 
растителността ще пожълтява. Забранено е поливането на растения/зеленчуци, използвани за консумация. Само станции от серия 
M (MBR - биореакторни мембрани) или тези, където отпадъчните води се стерилизират с ултравиолетови лъчи или други средства, 
могат да се използват без риск за поливане. 
18. Може ли пречистената вода да се излива в езерце? 
Пречистената вода не трябва да се излива в неподвижна вода. 
19. Кога се изпразва станцията? 

За предпочитане е да се изпразва през топлите месеци на годината, когато нивото на утайката в първото отделение е около 1/3 от 
височината му. 
20. Какъв вид вода може да постъпва в биологична пречиствателна станция? 

Приема се отпадъчна вода от битови нужди (тоалетни, кухненски мивки, вани, душове, тоалетни и др.).   Не бива да се пускат твърди 
материали, които се отлагат и могат да доведат до запушване на тръбите (пясък, строителни отпадъци, пепел, кости, парцали, 
тампони, бебешки пелени, мокри кърпички и др.). Забранени са всякакви химикал, които могат да увредят микрофлората. 
21. Какво се случва с пречиствателната станция по времето на отпуските? 

По времето на отпуските, когато постъпващите в системата органични вещества са малко, съществува риск микрофлората да умре. 
В тази ситуация станцията прилага специална работна програма, която се опитва да я поддържа жива. Препоръчваме ви, преди да 
напуснете къщата за повече от 72 часа, да излеете в системата хранителни вещества (мляко, суроватка, бира и др.). 
22. Какво се случва, ако системата за инфилтрация в почвата се задръсти? 
Станцията се наводнява. Често е добра идея да вземете предпазни мерки, като монтирате възвратен клапан. 
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SBR13/20 LE 
Пречиствателна станция за битови отпадъчни води до 2400 литра/ден 

 

 
Наименование на 
продукта 

Максимален 
дебит 
[л/ден] 

ХПК5 
[кг/ден] 

Брой 
резервоари 

Размери на 
резервоар(ите) 1) [mm] 

 
Код 

 

SBR 13/20 LE 2400 0,96 2 2760 x 1760 x 1930* 48600009016 

 

*Към тази височина се добавят 600 mm, които съответстват на удължаващия елемент 

1) допустимо отклонение в размерите +/- 30 mm 

 
aquaClean® SBR13/20 LE е пречиствателна станция за битови отпадъчни води за помещения с 13-20 постоянни обитатели, които 
не са свързани към канализационни системи. aquaClean® SBR13/20 LE е предназначена за пречистване на отпадъчни води от: 
• еднофамилни или многофамилни жилища; 
• обществени места (офиси, ресторанти и др.); 
• вили, къщи за гости - дори постоянно обитавани; 

Максималният обем пречистена вода трябва да съответства на интервала между 1,5 и 2,4 m3 на ден, а ХПК5 във входящия поток 
трябва да е в интервала между 0,6 и 0,96 kg на ден. 
Капацитет за пречистване (хомогенизирана проба на всеки 24 часа) 

ХПК5: <= 20 mg/l ; ХПК: <= 90 mg/l; NH4N: <= 10 mg/l; Наноорг.: <= 25 mg/l 

Внимание! 

aquaClean® SBR13/20 LE НЕ може да се използва за пречистване на промишлени води или такива с биологични натоварвания, 
които надвишават определените граници (хранителна промишленост, агро-зоотехнически ферми и др.). 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

1. Ежедневно системата пречиства около 1500 до 2400 литра вода. Преди всяко приложение трябва внимателно да се обмисли 
възможността за източване на пречистената вода. Препоръчваме възможно най-много заустване в естествени водни обекти 
(повърхностни води, речна долина и др.), тъй като възможността за поемане на това количество вода в кладенци или филтриращи 
повърхности е ограничена. 

 

Включва технологията  на ATB Umwelttechnologien GmbH. 
Характеристики в съответствие с SR EN 12566-3:2005+A2:2013 

 

Конструктивно решение 
 

1. Резервоар от полиетилен (2 броя): 
- размери: 2760×1760×1930 [mm]; 
- обем: 2 x 4700 литра; 
- здрава конструкция, многослойни, за висока механична якост; 
- покрити с капаци от полиетилен, за монтаж в пешеходни зони. 
2. Пречистващ блок AQUAmax® (ATB Umwelttechnologien GmbH): 
- аератор с потопяем мотор, за аериране с фини мехурчета - разработен специално за малки пречиствателни станции; 
- помпа за отвеждане на пречистената вода - самопочистващ се механизъм, без механични клапани или движещи се части; 
- циркулационна помпа за утайката; 
- нивелиращ се поплавък, който автоматично превключва във ваканционен; 
- рамка от рециклирана пластмаса и специална стомана; 10 години експлоатационен живот; 
- автоматичен блок за управление, лесен за работа; 
3. Съединения: полипропиленови тръби DN110. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

Станцията не изисква камера за вземане на проби. В стандартния комплект се предлага контейнер за вземане на проби с вместимост 
1,5 литра. Той се монтира вътре в станцията и се пълни автоматично при всяко изтичане на пречистена вода (обикновено на всеки 
8 часа). За да извършите тестовете, извадете контейнера, излейте го в бутилка за проба (или вода) и го занесете в оторизирана 
лаборатория възможно най-скоро. 

 

Стандартният комплект се доставя готов за монтаж в зони без движение на автомобили и на дълбочина на замръзване 0,8 м. Посочете 
в поръчката дали искате да монтирате в зони с по-голяма дълбочина на замръзване. 

 

Функционални характеристики 
• Последователна работа в контролирани обеми (SBR - последователно-цикличен реактор); 
• Напълно оборудвана, лесна за сглобяване, готова за употреба; 

• Отговаря на изискванията SR EN 12566-3: 2005 - Малки пречиствателни станции за отпадъчни води до 50 еквивалентен брой 
жители. Част 3: Предварително изработени и/или сглобени на място съоръжения за пречистване на битови отпадъчни води; 

• Висока ефективност, бистра, чиста вода без мирис, която може да се зауства в естествени водни обекти или директно в пропусклива 
почва; 

• Ниски разходи за експлоатация, техническо обслужване и поддръжка, няма резервни части, които да се сменят често; 
• „Ваканционен режим“ (максимум 30 дни) - ниска консумация на енергия, поддържаща популацията на аеробни микроорганизми жива; 
• Източване на дълги интервали - 1 до 2 години, в зависимост от режима на използване; 

• Многобройни възможности за разполагане, максимално възползване от наличното пространство. 

 
Принцип на работа: 
Пречистването на отпадъчните води се извършва последователно, в контролирани обеми - последователно-цикличен реактор, в 
аеробен режим. Това гарантира качеството на източваната вода и възможността да се поемат големи обеми за кратко време, като 
се запазва ефективността на пречистването. 
Първият резервоар функционира като буферен съд за първично утаяване и събиране на отпадъчни води, откъдето те постъпват за 
пречистване. В същото време има обем за събиране на утайки (биологично неразградими вещества), които впоследствие трябва да 
се изпразнят. 

 

Внимание! 
При нормални експлоатационни условия първият резервоар е този, който се изпразва! 
Резервоарът, в който е монтирано пречиствателното устройство, се изпразва САМО в специални случаи. 

 

Етап 1 – Постъпване 
От първия резервоар отпадъчните води достигат до пречиствателния резервоар, в обем,  
контролиран на принципа на скачените съдове. 

Етап 2 – Аериране 
Този процес се извършва в редуващи се цикли на аериране/почивка, които осигуряват 
едновременно както приноса на органичен материал от основата на резервоара, така и 
количеството кислород, необходимо за развитието на микроорганизмите. 

 

Етап 3 – Избистряне 
На този етап твърдата фаза се утаява в основата на резервоара и водата се избистря. 

 

Етап 4 – Изпомпване 
Контролиран обем вода се взема от определена височина и се извежда от резервоара. Излишната 
утайка се изпомпва в първия резервоар. След приключване на тези процеси може да започне нов 
цикъл на работа. 

 

Системата се управлява от панел за управление с микроконтролер, за настройка и запис на работните параметри на станцията. 
Когато се въведе в експлоатация, системата е настроена за максимален брой потребители. Не е необходимо настройките да се 
променят в случай на временно недостатъчно натоварване или претоварване. 

 

Информация 
Системата достига максималния си капацитет за пречистване след период на зареждане на биомасата от приблизително един месец. 
Този период може да бъде няколко месеца, ако се използва под прогнозния капацитет или при температури под 12 °С. За да се 
намали периода на зареждане, се препоръчва да се влее активна утайка, взета от станция SBR, действаща от поне 3 месеца. 

 

Икономичен режим на работа 
Ако в продължение на повече от 4 часа не постъпват отпадъчни, системата автоматично превключва на ваканционна програма: 
аерацията се намалява, като се гарантира минимално количество кислород за поддържане на живота, а в същото време утайките се 
рециклират за доставка на хранителни вещества. Това спестява енергия и осигурява поддържането на живи микроорганизми, за 
определен период от време, без постъпване на хранителни вещества. 

 

Техническо обслужване и поддръжка 
Системата трябва да се поддържа и преглежда само от специализиран оператор, на редовни интервали от време (поне веднъж 
годишно), когато трябва да се проверява правилното функциониране на станцията. В зависимост от използването, утайката трябва 
да се източва от предварителния резервоар за утаяване (източване) на интервали от 1-2 години. 
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Монтаж 
Геометрията на резервоарите и гъвкавостта на методите за монтаж позволява много възможности за разполагане и пълноценно 
използване на наличното пространство. 

 

 
Етапи на монтажа 
1. Определете мястото за монтажа на станцията. 

ВАЖНО! 
- Предвижданото местоположение на станцията трябва да позволява достъп за 

източване. Необходимото пространство се избира според машината за 
изпразване и като се отчита нейното работно разстояние. 

- Местоположението не трябва да позволява наводняване на станцията в 
случай на проливни дъждове. 

- Когато избирате местоположението, изберете мястото за монтиране на 
контролния блок, в покрита и отопляема кутия. Ако това не е възможно, той 
трябва да се монтира в стандартна, водонепропусклива защитна кутия, с 
отопление близо до мястото на монтажа. 

- Вентилация на системата. Тъй като се извършва биологичен процес, 
пречиствателната станция заедно с цялата канализационна система трябва 
да бъдат снабдени с вентилационна система. Първият симптом на лоша 
вентилация е появата на неприятна миризма в дома. 
Вентилацията се осъществява чрез вентилационни тръби, подобни на тези във вътрешната канализация, монтирани преди и след 
пречиствателната станция. Разстоянието между 2 вентилационни точки не трябва да надвишава 15 m. Влияние оказва и посоката 
на вятъра. 

- Нивото на входа на стандартната версия на станцията е 800 mm, нивото на замръзване в Румъния. За друга входна височина 
поискайте допълнителна информация от производителя. 

- Резервоарите трябва да се монтират върху бетонна замазка, за да се избегне рискот потъване в земята и разбалансиране. 
Оразмеряването на замазката се извършва според хидрогеоложките условия. 

 
2. Изкопайте ямата/ямите, в която ще бъдат поставени двата резервоара: 

вариант 1 - обща яма за двата резервоара, при условие че пространството между тях трябва да позволява уплътняване на 
пълнежния материал; 
вариант 2 - различни ями за двата резервоара, със стена от най-малко 700 mm между тях. Размерите на ямата/ямите 
трябва да позволяват разполагането на резервоарите и да оставят свободно пространство от около 30 ÷ 50 cm по цялата 
им обиколка, необходимото пространство за уплътняване на пълнежния материал и направа на бетонната замазка. Дъното 
на ямата трябва да е равно. 

 

3. Положете бетонна замазка на дъното на ямата/ямите, върху която ще бъдат поставени двата резервоара. 
4. Поставете басейните на място. 

Използвайте въжета за преместване. Уверете се, че са в стабилно положение. Преди да поставите резервоарите в строителната 
яма, проверете дали са цели и без пукнатини, възникнали в резултат на преместване и/или транспортиране. Ако е необходимо, 
анкерирайте резервоара към основата, за да предотвратите разместването му от Архимедовата сила в случай на повишаване на 
нивото на подпочвените води. Закотвянето трябва да се извършва симетрично - използвайте предвидените уши или прорезите в 
основата на опорния крак. 

 

5. Направете връзките към канализационната система, между резервоарите и изхода за източване. 
- Свързване към канализационната система 

 

Забележка: Входът и изходът на стандартния продукт са съгласно скицата. Входът на станцията е направен с PP тръба DN 110, с 
уплътнение. 

 

Информация 

Входната точка се избира по най-краткия път между източника на отпадъчни води/сградата и станцията, през която и да е зона, 
отбелязана на чертежа. Ако входът е различен от този, който е представен в стандартната диаграма, посочете в поръчката. 

 

- Свързване на резервоарите помежду им 
Връзката между резервоарите се прави с PP тръба DN 110, с уплътнение. 

Схема на стандартния продукт 
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- Свързване на изпускателната част 

Връзката с естествения водоприемник се прави с PP тръба DN 110 с уплътнение. 
Информация 
Изходната точка на станцията се избира по най-краткия маршрут между нея и естествения водоприемник, през която и да е 
точка, отбелязана на чертежа. Ако изходната връзка е различна от посочената в стандартната диаграма, посочете в поръчката. 

 

6. Включете електрическата инсталация. 
Работата трябва да се изпълнява САМО от упълномощен персонал. 
Кабелът трябва да бъде монтиран в защитна тръба DN 100/110. Промени в посоката на захранващия кабел (колена на 
защитната тръба) не трябва да надвишават ъгъл от 30°! 
Електрическата инсталация трябва да се осигурява от следните предпазители: B 16A и превключвател (FI) 25A/30mA. 
Панелът за управление и контрол се монтира вътре в сградата или в специално сухо помещение, защитен от атмосферни 
влияния, възможно най-близо до резервоарите. Задължително е да бъде заземен. 

 

Важно! 
Станцията се доставя с 15 m кабел 7 х 1,5. Не се доставя защитна тръба за кабела. 

 

7. Инсталирайте нивелиращата част. 
Монтирайте уплътнение Ø 640, а фиксирането на място става посредством скоба с винтово затягане. 

 

8. Запълнете пространството между стените на ямата и тези на резервоарите със слоеве от около 25 ÷ 30 см пълнежен материал. 
Всеки слой трябва да бъде внимателно уплътнен, докато се достигне подходящият за терена индекс на Проктър (минимум 95 %). 
Допълнителният материал трябва да бъде горният почвен слой без камъни, отломки или други едри частици, които могат да 
надраскат стените на резервоарите, или пясък с размер на зърната 4/16. 
Важно! 

Ако станцията се монтирана между основи (ограда/сграда) и разстоянието между тях и резервоара е между 2 и 5 m или където е 
необходимо да се укрепят стените на резервоара, пълнежният материал може да бъде стабилизиран пясък или бетон. 

 

Ако почвата е глинеста или съществува риск от проникване на дъждовна вода около резервоарите, пространството около басейните 
се запълва със стабилизиран пясък или бетон. 

 

Ако нивото на подпочвените води е високо, вградете резервоара частично или изцяло до нивото им. По време на изпълнението на 
работата източете водата през помпата, докато нивото ѝ спадне под нивото на фугата на основата. 
Бетонирането трябва да се извършва на стъпки на слоеве от приблизително 30 cm и за да се балансира натискът, упражняван от 
излетия бетон върху стените на резервоарите, те трябва да се напълнят с вода. Нивото на бетона трябва да бъде най-малко 10 cm 
над нивото на подпочвените води. 

 

В случай на монтаж в обща яма, изградете между резервоарите бетонна стена от поне 20 cm за опора. 
 

Ако мястото на монтажа на станцията е пътно платно, покритието трябва да бъде направено с капак и плоча, оразмерени за 
съответното натоварване, и с цялостно или частично бетониране на резервоарите. 

 

Монтажът трябва да се извърши съгласно действащите законови норми. 
Спазването на нормите за защита на труда е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в случай на изпълнение на строителни работи. 

 

Общи препоръки за използването на пречиствателната станция 

На първо място, трябва да сте наясно, че ще монтирате пречиствателна станция, която, макар и изключително ефективна, има 
ограничен капацитет за пречистване, което ще наложи някои ограничения във вашия начин на живот: 

 

ДА 
 

• намалите количеството използвана вода (особено през зимата и пролетта, когато нивото на водата в почвата е високо, ако 
използвате кладенци или филтриращи полета), до минимално необходимия комфорт; 

• отстранявате всички течове на вода от мрежата; 
• проверявате и, ако е необходимо, да изпразвате системата на среден интервал от 1 до 2 години; 

• избягвате използването на мелници за кухненски отпадъци. Тези устройства вкарват твърди частици в станцията, намаляват 
ефективността ѝ и времето между 2 изпразвания; 

• ако използвате филтриращи полета/кладенци, тествайте филтрационната им способност през влажния период на годината, преди да 
въведете инсталацията в 
експлоатация; 

• ако станцията няма да се използва за по-дълъг период от време (над 7 дни), препоръчваме да налеете в системата някои 
хранителни вещества (суроватка, мая и др.), които поддържат биомасата жива. 

 

ДА НЕ 
 

• миете стените на съда по време на изпразване. По повърхността на стените остават остатъци от утайки, които съдържат бактерии, 
използвани за разлагането на органичните вещества и които спомагат за повторното зареждане на системата; 

• използвате почистващи и/или избелващи средства (избелващи средства за пране, керамични плочки за стени и подове, 
дезодоранти за тоалетни, препарати против варовик и др.) - рискувате да убиете биомасата и да направите станцията 
неизползваема. Опитайте се да използвате само биоразградими препарати за миене на съдове. Обичайните препарати за миене 
на съдове и/или пране обикновено са биоразградими и не влияят върху масата на бактериите; 

• допускате в станцията неразградими материали като хартия във всякакви форми (тоалетна, вестници, за писане, кърпички и др.), 
парцали, бебешки пелени, косми, рогови отпадъци (например нокти и др.); 

• допускате в станцията минерални масла, горива и др.; опитайте се да ограничите количеството масло за готвене, което изливате в 
канализацията; 

• изхвърляте саламура (солена вода) от всякакви съоръжения за пречистване/омекотяване на водата в пречиствателната станция; 
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• свързвате системи за събиране на дъждовна вода или други дренажни системи към станцията; допълнителни количества вода (в 

много случаи големи краткосрочни обеми) разреждат съдържанието на органични вещества или наводняват станцията; 
• изливате в станцията основи (натриев хидроксид, калий, калцинирана сода и др.) или киселини (например оцетна киселина). 

Тези вещества променят рН на водата и убиват биомасата, влияят върху утаяването на твърдите вещества и увличат утайката в 
изхвърлената течност. 

 

Съображения относно извеждане от експлоатация в края на живота на станцията 
 

Обезвреждане на отпадъците - отпадъците и продуктите в края на експлоатационния им живот трябва да бъдат рециклирани, 
доколкото е възможно. Рециклирането да се извършва от специализирани фирми. 

 

Методи за обезвреждане на замърсени отпадъци и опаковки - трябва да се рециклират. Не се препоръчва да се изхвърлят като 
битови отпадъци. 

 

Общностни и хармонизирани разпоредби относно отпадъците - да се спазва действащото законодателство. 

 

 

SBR 10/50 LE с 3 резервоара PP 
Пречиствателни станции за битови отпадъчни води до 8000 литра/ден 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

*размерите са посочени за всеки резервоар поотделно 
 

Приложения: пречистване на отпадъчни води, за средна дневна консумация между 3000 и 8000 литра (еквивалентни на около 
20-50 постоянни обитатели). Станцията за пречистване на вода се състои от 3 резервоара от заварени полипропиленови плочи и 
оборудване за пречистване. 
Внимание! 
Тя НЕ трябва да пречиства промишлени отпадъчни води. 
НЕ вливайте в станцията дъждовна вода или вода от басейн. 

 

Резервоари: 3 резервоара от полипропилен (РР) чрез заваряване. Размерите на резервоарите са посочени в таблицата по-горе. 
 

Техническото оборудване за пречистване, което се състои от 2 потопяеми аератора AQUA5, помпа за източване на пречистената 
вода ATB Lift2, помпа за утайки ATB Lift 2, монтирана на метална опора, комплектуван електронен блок за управление aControl 
(230V/50Hz), контейнер за вземане на проби, електрически кабел (стандартен 15 m) между оборудването и блока за управление. 

 

Капацитет на обработка (24-часова хомогенизирана проба) 
БПК5: <= 20 mg/l 
ХПК: <= 90 mg/l 

NH4N: <= 10 mg/l 

*по поръчка / upon firm request / под заказ 

Характеристики  SBR10/20 SBR21/28 SBR29/36 SBR37/50  

Максимален дебит [m3/ден] 3 4,2 6 8 

Брой лица  10-20 21-28 29-36 37-50 

Размери (ДхШхВ)* [m] 1,5 x 1,5 x 3 2,0 x 2,0 x 2,5 2,0 x 2,0 x 3,0 2,35 x 2,35 x 3,0 

Брой резервоари  3 3 3 3 

Маса [kg/рез.] 230 290 325 402 

Вход/изход [mm] 160 160 160 160 

Кота на входа [m] 1 0,9 0,8 0,8 

Инсталирана 
мощност 

[kW] 700 700 700 700 

Максимална 
консумация 

[kWh/год.] 1349 1600 2414 2702 

Код  48601000020* 48601000028 * 48601000036* 48601000050* 
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Принцип на действие: 

Инсталацията работи по принципа на пречистване на активна утайка и вода (SBR, последователно-цикличен реактор). Примесите 
се метаболизират от микроорганизми във водата, които се размножават и образуват активна утайка. Пречиствателното оборудване 
пречиства битовите отпадъчни води в три цикъла на ден, всеки с продължителност 8 часа. В началото отпадъчните води постъпват 
в резервоара за предварително пречистване и започва 4-фазният цикъл. 

 

1. Фаза на пълнене 
Водата, постъпила в резервоара за предварително пречистване, се прехвърля в резервоара за пречистване. 

 

2. Фаза на пречистване 

По време на 6-часовото третиране водата се пречиства. През този период се редуват 
времена за аерация, смесване и почивка. След пълненето започва фаза на 
разбълбукване: битовата вода се размесва. Това се прави чрез много кратки интервали 
на аерация. Така във водата се вкарва много малко кислород. На този етап, при условия 
на ограничен кислород, азотът се редуцира и елиминира. За да се избегне прекомерно 
увеличаване на количеството на активната утайка в резервоара за SBR, малки количества 
се изпомпват обратно в резервоара за предварително пречистване. 

 

3. Фаза на утаяване 

В тази фаза активната утайка се утаява в пречиствателния резервоар. През фазата на 
пречистване утайката навлиза и в изпускателната помпа. За да се избегне източването ѝ, 
ATB са разработили автоматичен метод за изплакване на помпата. С 3 къси изпомпвания 
тя се изплаква и се освобождава от утайката. 

 

4. Фаза на изпомпване 
В тази фаза от инсталацията се изпомпва чиста вода. 

 

Внимание! 
Пречиствателната станция достига параметрите на пречистване след период от 

около един месец след въвеждане в експлоатация.   В случай на продължително претоварване или в случай на продължителни 
температури под 12 °C, фазата на адаптация на микроорганизмите и постигането на параметрите за пречистване може да отнеме 
няколко месеца. В тези случаи се препоръчва инсталацията да се подсили с активна утайка от функционираща пречиствателна 
станция. 

 

Икономичен режим на работа 
Ако в продължение на 4 часа в инсталацията не постъпи вода, тя автоматично се превключва в икономичен режим. 

Аерацията се свежда до минимум. Въпреки това, микроорганизмите все още разполагат с достатъчно кислород. Икономичният 
режим на работа се прекъсва автоматично, когато инсталацията отново заработи с проектираните стойности. 

 

Контейнер за вземане на проби 

Тъй като периодът на източване е кратък, част от пречистената вода се насочва към контейнер (пластмасов, 1,5 l), от който могат 
да се вземат проби за анализ. За да е лесно достъпен, контейнерът е монтиран близо до люка за достъп в инсталацията. Като 
алтернатива, вземането на проби може да се извърши от специално монтирана камера за вземане на проби. 

 

Пренасяне, транспорт и съхранение 

Захващайте с въжета, подходящи за теглото и размера на всеки резервоар. Използвайте предоставените уши 
за захващане. Доколкото е възможно, разтоварете директно в ямата, където ще се извърши монтажът, след 
като бетонната замазка се втвърди. 
След разтоварване огледайте резервоарите за повреди. 
Внимание! 
Да НЕ се транспортира, премества или монтира при температури под 5 °C. 

Монтаж 

Внимание! 
Преди монтаж и експлоатация трябва да се уверите, че имате решение за източване на пречистената вода. 

Мястото на монтажа трябва да позволява достъп за изпразване. Ако монтажът се извършва в район, в който има високи 
подпочвени вода или се наводнява, трябва да бъдат взети допълнителни предпазни мерки, за да се избегне Архимедовата сила. 
Вентилацията на инсталацията е много важна за процеса на пречистване. Вентилационната инсталация на канализационната 
тръба както на входа, така и на изхода на пречиствателната станция е задължителна! 

 

1. Изкопайте ямата, където ще се извърши монтажът. 
Размерите зависят от размерите на станцията. Отворът за достъп трябва да е приблизително 10-15 cm над нивото на земята, за да се 
избягва наводняване. 

 

2. Направете стоманенобетонна замазка с дебелина 100÷300 mm, идеално равна. 
Внимание! 

Тя трябва да бъде идеално равна, за да се избегне деформация или разместване на резервоарите. Отклонението в 
хоризонталността не трябва да надвишава 10 mm. 

 

3. Поставете резервоарите върху замазката. 
 

4. Закрепете ги към нея с болтове, като използвате предвидените за това прорези. 
 

5. Свържете резервоарите към канализацията, а след това един с друг. 
 

6. Включете електрическата инсталация (работата трябва да се извърши САМО от упълномощен персонал). 
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Важно: 
• Станцията се доставя с 15 m кабел 7 х 1,5. 
• Не се доставя защитна тръба за кабела. 
• Монтирайте кабелна защитна тръба с DN 100 за трасето на електрическите кабели между мястото за монтаж на блока за 

управление и пречиствателния резервоар. 

• Трасето на тръба трябва да бъде проектирано по такъв начин, че да позволява изваждането на електрическия кабел в случай на 
повреда или други причини, които могат да доведат до спиране на оборудването. 

• След поставяне на кабелите тръбата трябва да се запечата срещу миризми. 
• Максималното разстояние между панела за управление и обработващия блок не трябва да надвишава 35 м. За други случаи се 

свържете 
с доставчика. 

 

7. Монтирайте панела на сухо и защитено място. Поставете захранващия кабел на нивото на панела и монтирайте електрическия 
контакт. 

Важно: 
• Електрическата връзка в помещението за панела за управление/контролния блок трябва да бъде 230 V и със защита B 16 A и 

превключвател FI 25 A /30 mA. 
• По време на въвеждането в експлоатация панелът трябва да бъде включен. 

 

8. Напълнете резервоарите с около 50 cm вода. 
 

9. Излейте бетон на максимален слой от 50 cm в пространството между резервоара и монтажната яма. 
 

10. Повторете операцията на стъпки от около 50 cm, докато достигнете нивото на капака. 
 

Свързване и въвеждане в експлоатация 

Въвеждането в експлоатация трябва се извършва само от специално обучен персонал и/или сервиз на Valrom. Преди да 
инсталирате оборудването, проверете дали резервоарите са монтирани правилно. Инсталацията трябва да бъде пусната в 
експлоатация едва след цялостния монтаж и запълването на резервоарите с вода. 
При въвеждането в експлоатация се програмира броят на свързаните лица. Не е необходима промяна на настройките в кратки 
периоди на недостатъчно натоварване или претоварване на инсталацията. 

 

Техническо обслужване и поддръжка 

Ползвателят трябва периодично да проверява инсталацията. Поне два пъти годишно се изисква техническото обслужване, 
извършвано от квалифициран персонал. Това е необходимо за правилното функциониране. Изпразването на утайките от 
резервоара за предварително пречистване трябва да се извършва веднъж годишно или според изискванията. Преди работа в 
резервоара или при изваждане на оборудването от него захранването трябва да се изключи! Има опасност от токов удар. 

 

Мерки за безопасност 

По време на операциите по пренасяне, транспорт, съхранение, монтаж и поддръжка трябва да се спазват всички действащи 
разпоредби за охрана на труда. Достъпът до резервоарите ще се извършва с подходящи лични предпазни средства и само след като 
оборудването бъде изключено от електрозахранването и резервоарите се изпразнят и проветрят. През цялото време на достъпа до 
резервоара трябва да бъде осигурен надзор от друго лице отвън. В зоната на резервоара е забранено пушенето или използването 
на пламък. Опасност от експлозия и/или пожар. 
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Пречиствателен блок CZ 9/15 LE 

 

 
 

Qmax Код  

2,4 m3/ден 48731009015 

 

Приложения:  
Оборудването се монтира в резервоар/изграден на място резервоар (например бетонен) за 
пречистване на битови отпадъчни води с максимален дебит от 2,4 m3/ден и натоварване за БПК5 
от 0,96 kg/ден. 
Комплектът за доставка включва техническото оборудването за пречистване, което се състои от 
потопяем аератор AQUA5, помпа за източване на пречистената вода ATB 
Lift2, помпа за утайки ATB Lift 2, монтирана на пластмасова опора, управляващ блок тип аControl 
(230 V/50Hz), напълно електронен, контейнер за вземане на проби, електрически кабел 
(стандартен 15 m) между оборудването и управляващия блок. Комплектът за доставка включва 
всички монтажни принадлежности като винтове, дюбели, маркучи. 

 

Капацитет за пречистване (24-часова хомогенизирана проба) 
БПК5: <= 20 mg/l 
ХПК: <= 90 mg/l  
NH4N: <= 10 mg/l  
Наноорг.: <= 25 mg/l 

 

Размери на бетонния басейн за монтаж на CZ 9-16 LE, максимум 2,4 m3/ден 
 

 

 

LE 

 
Qmax 

[m3/ 
ден] 

Предварително 
пречистване 

SBR 
 

VPR 

[m3] 

LPR 

[m] 

b 

[m] 

VSBR 

[m3] 

LSBR 

[m] 

b 

[m] 

Hwmin 

[m] 

Hwmax 

[m] 

hA/hE 

[m] 

A/E 

[m] 

H 

[m] 

16 2,4 7,76 3,40 1,50 3,60 1,50 1,50 1,25 1,61 1,90 0,85 2,75 
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Пречиствателен блок SBR 17/50 LE 

 
Qmax Код  

8 m3/ден 48610000530 

 

Приложения:  
Оборудването се монтира в резервоар/изграден на място резервоар (например бетонен) за 
пречистване на битови отпадъчни води с максимален дебит от 8 m3/ден и натоварване за БПК5 от 
0,96 kg/ден. Техническото оборудване за пречистване, което се състои от 2 потопяеми 
аератора AQUA5, помпа за източване на пречистената вода ATB Lift2, помпа за утайки ATB Lift2, 
монтирана на метална опора, комплектуван електронен блок за управление aControl (230 V/50 Hz), 
контейнер за вземане на проби, електрически кабел (стандартен 15 m) между оборудването и 
блока за управление. Комплектът за доставка включва всички монтажни принадлежности като 
винтове, дюбели, маркучи. 

 

Капацитет за пречистване (24-часова хомогенизирана проба) 
БПК5: <= 20 mg/l 
ХПК: <= 90 mg/l 
NH4N: <= 10 mg/l  
Ninorg: <= 25 mg/l 

 

Размери на бетонния басейн за монтаж на SBR 17-50 LE, максимум 8 m3/ден 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE 

 
Qmax 

[m3/ 
ден] 

Предварително 
пречистване 

SBR 
 

VPR 

[m3] 

LPR 

[m] 

b 

[m] 

VSBR 

[m3] 

LSBR 

[m] 

b 

[m] 

Hwmin 

[m] 

Hwmax 

[m] 

hA/hE 

[m] 

A/E 

[m] 

H 

[m] 

20 3,00 9,70 3,90 1,75 4,50 1,75 1,75 1,14 1,46 1,70 0,85 2,55 

24 3,60 11,64 3,90 1,75 5,40 1,75 1,75 1,36 1,75 2,10 0,85 2,95 

28 4,20 13,58 4,50 2,00 6,30 2,00 2,00 1,22 1,57 1,90 0,85 2,75 

32 4,80 15,52 4,50 2,00 7,20 2,00 2,00 1,40 1,80 2,10 0,85 2,95 

36 5,40 17,46 5,00 2,25 8,10 2,25 2,25 1,24 1,60 1,90 0,85 2,75 

40 6,00 19,40 5,00 2,25 9,00 2,25 2,25 1,38 1,78 2,10 0,85 2,95 

44 6,60 21,34 5,00 2,25 9,90 2,25 2,25 1,52 1,95 2,30 0,85 3,15 

48 7,20 23,28 5,40 2,45 10,80 2,45 2,45 1,40 1,81 2,10 0,85 2,95 

50 8,00 25,71 5,40 2,45 11,93 2,45 2,45 1,55 1,99 2,30 0,85 3,15 
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Пречиствателен блок SBR 17/50 LE GZ 
 

 
Код 

 

 
48610010500* 

 

Приложения: битови отпадъчни води от хотели, ресторанти, търговски/промишлени помещения 
със значителни колебания на дебита, максимален дебит 8 m3/ден. 
Техническото оборудване за пречистване, което се състои от 2 потопяеми аератора AQUA5, 
помпа за източване на пречистената вода ATB Lift2, помпа за утайки ATB 2, монтирана на метална 
опора и захранваща помпа FEKA 600, комплектуван електронен блок за управление тип aControl 
(230 V/50 Hz), контейнер за вземане на проби, електрически кабел (стандартен 15 m) между 
оборудването и блока за управление. 
Комплектът за доставка включва всички монтажни принадлежности като винтове, дюбели, маркучи. 

 

Капацитет за пречистване (24-часова хомогенизирана проба) 
БПК5: <= 20 mg/l 
ХПК: <= 90 mg/l 
NH4N: <= 10 mg/l  
Ninorg.: <= 25 mg/l 
Размери на бетонния басейн за монтаж на GZ SBR 17-50 LE, максимум 8 m3/ден 

 
 

LE 

 
Qmax 

[m3/ден
] 

Предварител
но 
пречистване 

Буферен 
резерв
оар* 

SBR 
 

VPR 

[m3] 
LPR 

[m] 
VBT 

[m3] 
LBT 

[m] 
VSBR 

[m3] 
LSBR 

[m] 

b 

[m] 

Hwmin 

[m] 

Hwmax 

[m] 

hA/hE 

[m] 

A/E 

[m] 

H 

[m] 

16 2,40 7,76 3,40 4,10 1,50 3,60 1,50 1,50 1,25 1,61 1,80 0,85 2,65 

20 3,00 9,70 3,90 5,60 2,00 4,50 1,75 1,75 1,14 1,46 1,60 0,85 2,45 

24 3,60 11,64 3,90 6,00 1,80 5,40 1,75 1,75 1,36 1,75 1,90 0,85 2,75 

28 4,20 13,58 4,50 6,80 2,00 6,30 2,00 2,00 1,22 1,57 1,70 0,85 2,55 

32 4,80 15,52 4,50 8,70 2,30 7,20 2,00 2,00 1,40 1,80 1,90 0,85 2,75 

36 5,40 17,46 4,50 8,70 2,00 8,10 2,00 2,00 1,57 2,02 2,20 0,85 3,05 

40 6,00 19,40 5,00 9,60 2,20 9,00 2,25 2,25 1,38 1,78 1,90 0,85 2,75 

44 6,60 21,34 5,00 10,80 2,30 9,90 2,25 2,25 1,52 1,95 2,10 0,85 2,95 

48 7,20 23,28 5,50 12,00 2,50 10,80 2,50 2,50 1,35 1,73 1,90 0,85 2,75 

50 8,00 25,71 5,50 13,10 2,50 11,93 2,50 2,50 1,49 1,91 2,10 0,85 2,95 
 

*Обемът на буферния резервоар (за съхранение) е различен за всеки отделен случай 
 

*по поръчка / upon firm request / под заказ 
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Ако инсталацията ще има модул за отстраняване на фосфор, обемите ще бъдат променени. 

 

Пречиствателен блок SBR 51/125 LE 

 

 
 

Напълно автоматизирано оборудване за аерация, хомогенизиране, изпомпване и 
декантиране за биологично пречистване на битови отпадъчни води с максимален 
дебит 18 m3/ден и натоварване от 7,5 kg БПК5 на ден. Техническото оборудване 
отговаря и гарантира следните изисквания: 
- Режимът на работа на инсталацията да бъде автоматизиран. 
- Наблюдението на процеса се осъществява централизирано от един електрически 

панел. 
- Операторът има възможност да променя параметрите или да управлява процеса 

ръчно. 
- Висококачествени материали с дълга издръжливост 
- Ниска консумация на енергия 
- Лесен режим на работа 
- Висока степен на ефективност 
- Работата по поддръжката и обслужването могат лесно да се извършват от един 

оператор. 

 
 

 
 
 
 

. 

- Излишната утайка се минерализира до голяма степен, като органичната материя се „полустабилизира“. Целта на тази обработка на 
утайката е да се избегнат неприятни миризми в инсталацията. 
Компоненти на блока 
• Плаващ аератор и смесител за хомогенизиране в едно устройство - 1 бр. Повърхностен аератор с двигател с фланци директно 
без разпределителна кутия, с директно стартиране. Сменяем витлов електродвигател, 2-сегментен понтон, водещи вериги с дължина 
5,0 m, анкерна и дърпаща верига с дължина 5,0 m, включително стоманен и пластмасов закрепващ материал, 10 m електрически 
кабел. Напрежение: 230 V/50 Hz, мощност: 0,75 kW, ампераж: 5,2 A, диаметър на аератора: 800 mm, височина на аератора: 850 mm, 
тегло: 35 kg, защита: IP68, материал: инокс/пластмаса 
• Потопяема електрическа помпа за битовите отпадъчни води - 3 бр. Монтира се в резервоара за съхранение и изпомпва като 
захранваща помпа и в резервоара SBR като помпа за пречистените води и излишната утайка. Включва направляваща и 
анкерна/издърпваща верига с дължина 5,0 m всяка, фиксиращ материал, тръба DN40 5 m и свързващ кабел 3x1,0 mm² 10 m. 
Напрежение: 230 V/50 Hz, мощност P1/ P2: 1,00/0,55 kW, ампераж: 4,3 A, защита: IP68, дебит: 12 m³/h, височина на изпомпване: 4,0 
m, свободно преминаване: DN25, съединение: DN40, тегло: 8,5 kg, материал: полимер. Превключватели за ниво за задействане на 
агрегатите в зависимост от нивото на водата в резервоара. 
• Блок за управление с програмируем контролер proControl2: Лесна и бърза манипулация чрез дисплей и клавиатура, език: 
румънски, предварително зададени работни времена, възможност за промяна на настройките и параметрите, аларма с индикация на 
датата и часа на появата. Свободен контакт за свързване на дозираща помпа за отстраняване на фосфора и за свързване на помпа за 
дозиране на хипохлорит. Модулът за управление и обслужване се състои от шкаф за управление и автоматизация със следните 
функции: 
- захранване и електрическа защита на оборудването на станцията; 
- избор на режим на работа на станцията: спиране, ръчен и автоматичен 
- ръчно генериране на команди 
- управление и контрол на работата на различните компоненти на станцията в автоматичен режим според технологичната ѝ схема 
- оптично, звуково и друго сигнализиране за аларми или аварии по време на работа. 
Конструкцията на шкафа за управление и автоматизация се състои от: програмируем логически контролер (PLC), силовия интерфейс 
(прекъсвачи, релета, контактори и др.) между PLC и контролираните компоненти (помпи, двигатели и др.), електрически шкаф IP44 с 
електрически контакт, отопление 200 W за електрическия шкаф с вентилация и термостат, работно напрежение 230 V/50 Hz, 
инсталирана мощност 4,0 kW. 

Схема за монтаж и размери на цилиндричните резервоари за монтиране на пречиствателния блок 51/125 LE с предварително 
пречистване и съхранение на утайки в единичен резервоар 
Тип на оборудването SBR51/125  
Брой обслужвани лица PE 60 75 75 100 125 
ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРЕЧИСТВАНЕ 
Обем VРТ m3 9,8 12,0 12,4 16,8 17,1 
Брой резервоари бр. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Диаметър dPT m 2,5 2,5 2,8 2,8 2,8 
Дълбочина на водата hPT m 2,0 2,5 2,0 2,7 2,8 
РЕЗЕРВОАР ЗА СЪХРАНЕНИЕ (БУФЕРЕН) 
Обем VРТ m3 5,8 7,2 5,9 8,1 8,3 
Брой резервоари бр. 1 1 1 1 1 
Диаметър dPT m 2 2 2 2 2 
Дълбочина на водата hPT m 1,9 2,3 1,9 2,6 2,6 
SBR 
Обем VSBR m3 8,4 10,6 10,6 11,9 15,3 
Брой резервоари бр. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Диаметър dSBR m 2,5 2,5 2,8 2,5 2,8 
Макс. дълбочина на водата hWmax m 1,7 2,2 1,7 2,4 2,5 
Мин. дълбочина на водата hWmin m 1,1 1,4 1,1 1,4 1,5 
Височина на слоя утайка hS m 0,7 0,9 0,7 1 1 
МЕЖДИНЕН РЕЗЕРВОАР UV (ПО ЖЕЛАНИЕ) 
Обем VBT,UV m3 3,6 4,5 4,5 6 7,5 
Брой резервоари бр. 1 1 1 1 1 
Диаметър dBT,UV m 1,5 2 2 2 2 
Дълбочина на водата hPT, UV m 2 1,4 1,4 1,9 2,4 
Други конструктивни размери 
Височина от основата на входа/изхода hE/A m 2 2,5 2 2,7 2,8 
Вход А / Изход Е m/m 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
Обща височина H [m] (основна плоча на резервоара: 20 cm) m 3 3,5 3 3,7 3,8 
 

 
*по поръчка / upon firm request / под заказ 

Qmax ХПК5 
 Код  

18 m3/ден 7,5 kg/ден 
 

48610011000* 
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Вентилация 

Точка на превключване 

SW4 около 10 cm под 

тръбата за преминаване 
през SBR 

Покривните капаци на SBR трябва да имат диаметър 
800 mm. Те трябва да имат вентилационни отвори. 

Тръбопровод за преминаване 

на излишната утайка към 

предварителното пречистване 

4. Аератор AQUA 8 

Монтира се в средата на 

резервоара и се плъзга по 

водещите вериги   

Постъпване 
1.  Захранваща помпа 
Монтира се на 12 cm под 
точката на превключване на 
поплавъка SW3 и на 10 cm от 
дъното на резервоара 

2. Помпа за излишната утайка. 
Монтира се под нивото Hs на 
утайката 

3. Източваща помпа 
Монтира се на 12,5 cm под 
Hwmin (точка на изключване 
SW1) 

Излишна утайка 

Постъпване 

Източване 

Предварително пречистване 
Съхранение на утайката 

Буферен резервоар Предварително пречистване 
Съхранение на утайката 
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SBR> 150 LE 
Пречиствателни станции за битови отпадъчни води със среден капацитет (ПСБОВ) > 150LE 

 
 

 
Области на приложение 

Станциите aquaClean са предназначени за пречистване на битови отпадъчни води от промишлени обекти и общности с над 150 
еквивалентни жители (LE) (консумация от 50 g БПК5 на ден и съответно 150 l/ден/LE) и като се взема предвид привеждането на тези 
отпадъчни води в параметрите, наложени от техническите стандарти NPTA 001 или NTPA 002. 

 

Параметри на входящите отпадъчни води 
  

БПК5: 250 - 300 mg/l 
ХПК: 400 - 500 mg/l 
Общо суспендирани вещества: 300 - 400 mg/l 
Общ азот: 30 - 40 mg/l 
Общ фосфор: 5 - 10 mg/l 
pН: 6 - 9 

Параметри на пречистената вода на изхода 
(Съгласно NTPA 001/2002) 
БПК5: 25 mg/l 
ХПК: 125 mg/l 
Общо суспендирани вещества: 60 mg/l 
Общ азот: 2 mg/l 
Общ фосфор: 1 mg/l 
pН: 6-9 

 

 
Принципите, на които са създадени тези станции, са следните: да бъдат модулни и с минимални разходи за поддръжка. Модулното 
решение позволява последващо разширяване на капацитета на станцията. Технологичният поток включва автоматизирано 
оборудване, което прави достатъчна само една рутинна проверка на системата на ден. 

 

Пречиствателният поток, предложен от Valrom за пречистване на отпадъчни води, включва механичен етап, биологичен етап, 
химичен етап и дезинфекция. В зависимост от изискванията или капацитета на станцията ще се обработва активната утайка, 
получена в резултат на биологичното третиране. 
Механичното пречистване се извършва в решетъчни канали и обезмаслител / сепаратор за мазнини. 

За да се осигури вода с относително постоянни характеристики, водата се смесва и след това се изпомпва в биологичния реактор. 

Технологичното решение за биологично пречистване е или SBR (последователно-цикличен реактор) или MBBR (биологичен реактор 

с подвижен слой). 
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Описание на технологичната схема 

Описание на механичен етап (I етап от технологичния процес) 

Отпадъчните води достигат до разпределителната / преливната / байпасната камера на входа на платформата на пречиствателната 
станция (ПСБОВ). От него, гравитационно или чрез изпомпване, водата достига до канала с решетка. 
Тук с помощта на ръчна или механична скара се задържат големите твърди частици. Тази решетка, в зависимост от 
конфигурацията на станцията, се почиства периодично ръчно или автоматично. 
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От решетката водата достига през колектора на междинната камера до обезмаслителя/сепаратора на мазнини, където се задържат 
пясъкът и мазнините. Това отделение е оборудвано и с помпа за пясък за отвеждане на пясъка в пясъчника, предвиден в проекта 
на станцията. На дъното му има дренажна система, която позволява оттичането на отцедената вода с пясъка и връщането ѝ в 
обезмаслителя. 
Мазнините ще се изхвърлят ръчно/автоматично в зависимост от конфигурацията/размера на пречиствателната станция. 

Отпадъчните води, от които са отстранени мазнините и пясъкът, се изхвърлят в резервоара за изравняване, хомогенизиране и 
изпомпване. Капацитетът му се определя от необходимия за станцията дебит и от избраното биологично решение. Неговата роля е 
да осигури поемането и хомогенизирането на битовите водни потоци от канализационната мрежа, като се знае, че в рамките на 
денонощието дебитите по часове варират. Хомогенизирането на съдържанието се осигурява от потопяем миксер. Също така в този 
резервоар е монтирана потопяемата помпена станция, състояща се от две или повече помпи, ролята на които е да захранват 
надземните биологични реактори, разположени върху бетонната платформа в непосредствена близост до хомогенизиращия 
резервоар. 

  

Миксер  Помпа за 
подаване към 
биологичния 
реактор 

Описание на биологичното пречистване (II етап на технологичния процес) 

Това се извършва в надземните контейнери, монтирани на платформа в непосредствена близост до камерата за хомогенизиране. 
Технологията SBR или технологията за последователно пречистване се състои в това, че водата се зарежда в биологичния реактор 
на предварително определени етапи. Всяка поредица включва четири процеса: 
• зареждане на отпадъчни води 
• аерация (нитрификация) 
• вторично утаяване (денитрификация) 
• източване на прелятата (пречистена) вода 

 

 
Технологична схема на SE с биологично третиране SBR 

 

 
 
 
 
 

 
 

Помпа за пясък 

: Помпа за утайка 
: Миксер 
: Захранваща помпа 
: Помпа за дозиране на FeCl3 
: Вдухвател 
: Помпа за източване на утайката 
: Помпа за източване на преч. вода 
: Дебитметър 
: Блок за лимонена киселина 
: Помпа за дозиране на лим. кис. 
: Блок за UV стерилизация 
: Резервоар за упл. на утайката 
: Захр.а помпа на филтър пресата 
: Филтър преса 
: Помпа за доз. на полиелектролит 
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Технологията MBBR или технологията за непрекъснато пречистване с поддържаща среда (биофилм) се състои в непрекъснатото 
захранване на биологичния реактор, а нитрификацията и денитрификацията се извършват в различни отделения. 
Технологична схема на SE с биологично третиране MBBR 

 

SAP: Помпа за пясък 

FP: Захранваща помпа  
M01: Хомогенизиращ 
миксер  
DP01: Помпа за дозиране 
на FeCl3  
M02: Анаеробен миксер 
M03: Аноксичен миксер 
AB01: Вдухвател 
CP01: Рециркулационна помпа за течна смес 

DSC: Дренажна помпа 
UVU: Блок за UV 
стерилизация  
UVC: Блок за лимонена 
киселина 
DP02: Помпа за дозиране на лимонена 
киселина  
CP02: Помпа за излишната утайка  
STT: Резервоар за уплътняване на 
утайката 
PFP: Помпа за подаване към 
филтър пресата  
PF: Филтър преса 
M04: Полиелектролитен смесител 
Dp03: Помпа за дозиране на полиелектролит 

 

C.I = смесване в аноксична среда - денитрификация  
C.II + C.III = аерация - нитрификация 
C.IV = вторично утаяване 
C.V = съхранение на пречистена вода - изпомпване към UV 

 

Процесът на аерация както за технологията SBR, така и за MBBR се извършва с помощта на вдухватели. 

 
Описание на химическата обработка (III етап от технологичния процес) 

Технологията се основава на дозиране с железен хлорид за отстраняване на фосфора. Този етап на 
пречистване е необходим за пречистване на силно оцветени и слабо минерализирани води. 
Устройството за химическа обработка се състои от: 
• Подготовка на резервоара и съхранение на разтвор на железен хлорид 
• Електронна и мембранна дозираща помпа (напр. модел Seko Invicta AXS) за осигуряване на 

подходящо дозиране. 

 
 
 
 

Описание на етапа на пречистване на активната утайка 
Предложеното решение е пресата за утайка, която е монтирана в техническото помещение. 

Излишната утайка се изпомпва от реактора до резервоара за уплътняване в техническата камера. 
Приготвя се разтворът на полиелектролита и се смесва с нея. Така създаденото съединение се изпомпва 
за дехидриране. 

 

 

 
 

Описание на стерилизацията с ултравиолетови лъчи (UV) 
UV инсталацията се монтира в техническото помещение. 

UV стерилизацията е „чиста” стерилизация, която НЕ променя химичните характеристики на водата, НЕ 
води до оставане на вещества в стерилизираната вода и НЕ влияе върху флората или фауната на водите, 
в които трябва да се зауства водата. 

 

Според вашите изисквания Valrom Industrie предлага съвети както за нови проекти, така и за 
модернизиране на съществуващи. 
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Сепаратори за мазнини aquaClean от полиетилен за подземен монтаж 
 

** предлага се и като вариант за под пътно платно от категория С250 съгласно SR EN 124 

 

Наименование на артикула 
Код 

code/код 

 

Сепаратор на мазнини ЗА ПОД ПЪТНО ПЛАТНО, PEHD подземен NG2 48920000200** 

Сепаратор на мазнини ЗА ПОД ПЪТНО ПЛАТНО, PEHD подземен NG4 48920000400** 
 

** Капакът за монтаж под пътно платно е по желание. Поръчва се отделно. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

*по поръчка / upon firm request / под заказ 

Цилиндричен вертикален 
 

NG2 NG4 
 

Номинални размери (NG) [l/s] 2 4 

Размери (Ø × Н) [mm] 1100 × 2000 1100 × 2500 

Връзки DN [mm] 110 110 

Височина на връзката на входа/ 
изхода [mm] 800/830 800/830 

Обем на сепаратора [l] 780 1170 

Обем на уловителя на утайката [l] 200 400 

Капацитет за съхранение на 

мазнини 

[l] 100 160 

Ниво за максимално количество 
мазнини 

[mm] 200 300 

Нетна маса [kg] 97 107 

Капак:  Не се 
монтира в 

пътни зони** 

Материал:  Полиетил
ен 

Код  48910000200 48910000400 
 

 

Цилиндричен хоризонтален 
 

NG4 
 

Номинални размери (NG) [l/s] 4 

Размери (Д×Ш×В) [mm] 1910×1062×1500 

Връзки DN [mm] 110 

Височина на връзката на входа/изхода [mm] 470/530 

Обем на сепаратора [l] 1400 

Обем на уловителя на утайката [l] 400 

Капацитет за съхранение на мазнини [l] 200 

Ниво за максимално количество мазнини [mm] ≈150 

Нетна маса [kg] 91 

Капак:  Не се монтира в 
пътни зони 

Материал:  Полиетилен 

Код  48910000401 

 

 



Система за пречистване на 
отпадъчни води 
Wastewater treatment system 
Система отчстки сточных вод 

40 

инсталации за вода, газ и канализация  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Принадлежности 
По желание, за регулиране на нивото на капака от РЕ в зони извън пътно платно, 
максимум 60 cm 

Характеристики в съответствие с: 
EN 1825-1:2004/AC:2006 

 
 Код  

Удължител L=600 mm 48710000604 

Фиксатор за удължаване на шахтата 47901000125 

Уплътнение за шахтата DN640 47901000116 
 

Принадлежности 
за регулиране на нивото на чугунения капак с рамка, зона извън/под пътно платно, максимум С250, максимум 60 cm 

 
 Код  

Удължител L=600 mm 47901000216 

Фиксатор за удължаване на шахтата 47901000125 

Уплътнение за шахтата DN640 47901000116 
 

Внимание! 
Капакът с рамката е по желание. Размерите на чугунения капак трябва да съответстват на удължителя (вътрешен диаметър 690 mm / 
външен диаметър 870 mm) 

Цилиндричен хоризонтален 
 

NG10 NG15 
 

Номинални размери (NG) [l/s] 10 15 

Размери (Д×Ш×В) [mm] 2650×1400×1760 2760×1760×1930 

Връзки DN [mm] 200 200 

Височина на връзката на входа/ 
изхода 

[mm] 360/400 170/300 

Обем на сепаратора [l] ≈3000 ≈4700 

Обем на уловителя на утайката [l] ≈1000 ≈1600 

Капацитет за съхранение на 
мазнини 

[l] ≈700 ≈1000 

Ниво за максимално количество 
мазнини 

[mm] 300 300 

Нетна маса [kg] 217 260 

Капак:  Не се монтира 
в пътни зони 

Материал:  Полиетил
ен 

Код  48910001000 48910001500* 
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1. Защо е нужен сепаратор? 
2. Какви са законовите разпоредби? 
3. Кой трябва да монтира сепаратор? 
4. Избор на вида на сепаратора 
5. Принцип на работа: 
6. Характеристики 
7. Монтаж 
8. Експлоатация и поддръжка 

 

1. Защо е нужен сепаратор? 
... за да се избегне запушване на тръбите 
Органичните мазнини и масла са неразтворими във вода и с течение на времето образуват отлагания на повърхността на стените 
на тръбите. 

Наличното сечение за дебит се стеснява, дебитът намалява и в крайна сметка тръбата се запушва. 
Явлението често е налице във всички видове канализационни тръби, което води до големи 
финансови загуби (дори подмяна на тръби) и дискомфорт. Ако се натрупат значителни количества 
мазнини, помпените станции също могат да бъдат засегнати. 

 

 
... за предотвратяване на корозия и неприятна миризма 

С времето канализационните системи отлаганията на мазнини по повърхността на стените на 
тръбите претърпяват поредица от химични и биологични трансформации като: 
• хидролиза; 
• осапуняване; 
• окисляване; 
• биохимично разлагане. 

Реакциите се катализират от разтворен кислород във водата и от присъствието на микроорганизми 
и водят до неприятна и остра миризма поради образуването на мастни киселини. 
Те са корозивни, атакуват тръбите (особено метални или бетонни) и скъсяват живота им. 

 

 
... за намаляване на въздействието върху пречиствателните станции 

Пречистването на битовите отпадъчни води се основава на аеробни процеси, поддържани чрез 
разбълбукване на въздух и разтваряне на кислород във водата. 
В пречиствателните станции за отпадъчни води присъствието на мазнини на повърхността на водата 
и способността им да овлажняват повърхността на активната утайка предотвратява свободния обмен 
на кислород и увеличава времето за пречистване.  Освен това мазнините трудно се смилат от 
микроорганизмите и изискват специални средства за отстраняване. 

 

2. Какви са законовите разпоредби? 
 

Решение на правителството 188/2002 в приложение 2 „Норми относно условията на заустване 
на отпадъчни води в селищните канализационни мрежи и директно в пречиствателните станции, 
NTPA 002/2002, чл. 5" 
„Отпадъчните води, изпускани в местните канализации и директно в пречиствателните станции, не трябва да съдържат: 
суспендирани твърди вещества в количества и размери, които могат да бъдат активен фактор на ерозия на канала, които могат да 
причинят отлагания или които могат да възпрепятстват нормалния поток, като: 
a) материали, които при скоростите, постигнати в канализационните колектори, съответстващи на техните минимални изчислителни потоци, 

могат да генерират отлагания; 
b) различните вещества, които могат да се втвърдят и по този начин да задръстят сечението на каналите; 

c) твърди тела, плаващи или увлечени, които не преминават през решетка със свободно пространство от 20 mm между пречките, а 
в случай на текстилни влакна и прежди или подобни материали - пера, животински косми - които не преминават през ситото с 
око 2 mm; 

d) твърди и абразивни суспензии като метални прахове и скални частици и други подобни, които при увличане могат да причинят 
ерозия на канала; 

e) мазут, масло, грес или други материали, които по своята форма, количество или адхезия могат да доведат до създаване на зони 
за натрупване на отлагания по стените на събирателния канал; 

f) вещества, които самостоятелно или в комбинация с други вещества, съдържащи се във водата в канализационните системи, се 
коагулират, съществува риск от отлагането им по стените на каналите или водят до появата на нови агресивни вещества.” 

 

SR EN 12056-1:2002 Гравитационни канализационни системи в сгради. Общи положения и изисквания за изпълнение: „Ако има 
твърди или течни вещества, които могат да разпръснат неприятни или вредни изпарения или миризми или които могат да 
атакуват/причинят корозия на канализационната система, строителните материали или да попречат на основната дейност, системата 
трябва да бъде проектирана така, че да предотврати навлизането на тези вещества в тръбите...”. 

 

SR EN 1825-2: 2002 Сепаратори за мазнини. Част 2: Избор на номинални размери, монтаж, сервиз и поддръжка (гл.  4) - „Сепаратори 
за мазнини се използват винаги, когато е необходимо да се отделят растителни или животински мазнини и масла от битови води, 
както и от води от различни други инсталации, промишлени или други.” 
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3. Кой трябва да монтира сепаратор? 

В съответствие с директивите на ЕС 91/271/ЕИО и 98/15/ЕИО, приети в Румъния с решение HG 188/2002 и HG 352/2005, 
качеството на водата, зауствана в канализацията или директно в пречиствателните станции, трябва да отговаря на строги 
изисквания за качество. 
Според правителственото решение HG 188, изменено с HG 352, икономическите оператори, чиято отпадъчна вода вероятно 
съдържа мазнини от растителен или животински произход, трябва да инсталират сепаратори за мазнини: 
• заведения за обществено хранене и кетъринг, които притежават кухни (ресторанти, столове, хотели, мотели и др.); 
• обществени трапезарии, които, въпреки че нямат собствена кухня, трябва да мият чиниите; 
• предприятия за производство на полуфабрикати или за готови за употреба продукти (например сготвени храни и полуфабрикати от 

супермаркети и др.); 
• кафенета, сладкарници, фурни за хляб; 
• месарници, колбасарници и предприятия за преработка на месо; 
• кланици; 
• предприятия за риболов и преработка на риба; 
• предприятия за извличане и рафиниране на растителни масла (маслини, слънчоглед и др.); 
• съоръжения за производство на лепила на основата на животински продукти; 
• предприятия за производство на сапун и друга козметика на основата на масла; 
• предприятия за преработка на мляко и млечни продукти; 
• предприятия за производство на маргарин; 
• фабрики за чипс, печени ядки и др. 

 

Внимание! 

Отпадъчните води, съдържащи големи количества емулгирани мазнини (като тези от преработката на мляко, риба, заведения за 
хранене, които използват само съдомиялни машини), не могат да бъдат ефективно пречиствани с помощта само на сепаратори за 
мазнини и може да изискват допълнителни етапи за пречистване. 

 

Информация 

В случаите, когато отпадъчните води съдържат лесно развалящи се твърди вещества (например преработка на риба), е необходимо 
да се монтира система със сито на входа на сепаратора, за да се задържат твърдите отпадъци. Те трябва да бъдат отстранени и 
сепараторът трябва да се изпразни и почисти възможно най-скоро, за да се предотврати гниенето им. 

 

4. Избор на вида на сепаратора 
Критерии за избор на размер на сепаратора 
Съгласно SR EN 1825-2: 2002, определящите критерии при избора на размера на сепаратора са отпадъчните води, които ще бъдат 
пречистени, и 
техният характер. 

Така: NG=Qs x ft x fd x fr, където 
 

Ориентировъчни стойности за 
избор на капацитет на сепаратор: 

 

  
Дебитът Qs може да се определи чрез: 
- пряко измерване на количествата отведени отпадъчни води; 
- анализ на данни, предоставени от производителите на оборудване; 
- анализ на използваните проектни данни, в съответствие с конкретните норми. 

 

Информация 
• От получените чрез оценка данни винаги трябва да се взема предвид най-високата стойност. 
• Стойността на NG се закръглява до най-високата налична стойност в обхвата на сепараторите (например за дебит от 3,1 l/s ще бъде 

избран сепаратор за 4 l/s). 

NG: номинален капацитет на сепаратора 
 

Qs: дебит на отпадъчни води [l/s] 

ft: 

температурен коефициент 

ft = 1 за температура на водата до 50 °C  
ft = 1,3 за температура на водата над 50 °C 

 
fd: 

коефициент на специфично тегло на мазнини  
fd = 1 за плътности до 0,94 g/cm3 (кухни, 
кланици, преработка на месо и др.)  
fd = 1,5 за плътности над 0,94 g/cm3  
коефициент на влияние на детергента 

 
fr: 

fr = 1, когато не се използват детергенти 

fr = 1,3, често използване на детергенти 

fr = 1,5, прекомерно използване на детергенти 

(напр. в болници) 
 

 

  

Брой 
порции 

Капаците
т на 

сепаратор
а [l/s] 

 

 
Ресторант 

200 2 

400 4 

700 8 

1400 15 

 
Столова 

400 2 

800 4 

1700 8 

3200 15 

 

Фирма за кетъринг 

250 2 

500 4 

1000 8 

2000 15 
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5. Принцип на действие 

Сепараторът на мазнини е част от система, която позволява отделянето, задържането 
и последващото отстраняване на мазнини и масла от органичен произход от 
отпадъчните води. Съгласно EN 1825-1, мазнините и маслата от 
растителен/животински произход, които са слабо разтворими или неразтворими и се 
осапунват, се считат за органични. Животинските мазнини включват: лой, млечни 
мазнини (масло, сметана и др.), рибено масло и др. Растителните мазнини включват 
маргарин, олио за готвене (слънчоглед, маслини, царевица) и др. 

 

Внимание! 

Емулгираните и фино диспергирани мазнини и масла във водната маса не могат 
ефективно да се отделят в обичайните сепаратори за мазнини. 
Ако изискванията са много по-драстични от наложените от действащите стандарти, 
трябва да бъдат предвидени допълнителни етапи на пречистване. 

 

Отпадъчните води, които са предназначени за отделяне, съдържат 3 отделни фази: 
• вода, която е и основният компонент; 
• суспендирани твърди вещества (с по-висока плътност от водата); 

• мазнини, независимо дали са емулгирани (плътност, по-малка от тази на водата); и тяхното разделяне се основава  на разликата 
в плътността. 

 

Отпадъчните води се довеждат до входната точка чрез свързваща тръба от различните източници като: 
- подови канали; съдомиялни машини; вътрешни или външни канализации и др. 

 

Входът се изгражда чрез Т-образна връзка, която има ролята да успокоява потока - много е важно от точката на постъпване до 
изхода на сепаратора потокът да е по-бавен и без турбуленция. 

 

След напускане на входящата връзка, отпадъчните води преминават в сепарационната камера, където поради рязкото увеличаване 
на сечението дебитът намалява много. Твърдите вещества (например хранителни отпадъци) с по-висока плътност от водата се 
утаяват. Мазнините, които имат по-ниска плътност от водата, ще се отделят на повърхността. 

 

От сепарационната камера отпадъчните води се насочват към изпускателната камера посредством система с регулираща преграда.  
Тази система, чрез многократна промяна на посоката на потока, увеличава пътя към изхода и осигурява поток без турбуленция, 
увеличавайки ефективността на разделянето. 

 

С течение на времето на повърхността на сепарационната камера ще се натрупа плътен мазнина, който включва други материали с 
по-ниска плътност от водата: растителни остатъци, органични вещества и др., докато в основата ще се образува слой „тиня“ от 
органични отпадъци. 
От сепарационната камера водата се източва на междинно ниво, така че да не се улавят остатъчни мазнини или органични вещества. 

 

6. Характеристики 
 

Лесно се транспортира и сглобява 
Сепараторите са изработени от полиетилен, имат малко тегло, лесно се транспортират и сглобяват, в зависимост от вида не изискват 
специално подемно оборудване. 

 

Лесно се почиства и поддържа 

Технологията на производство произвежда гладки повърхности с ниска грапавост. Така сепараторът се почиства лесно, не улеснява 
отлаганията, като съкращава времето за почистване и намалява консумацията на вода. 

 

Не пропуска вода 

Полиетиленът не пропуска газ и вода. Конструкцията представлява моноблок, гарантиращ водонепропускливост. Съединенията са 
извън активните зони и там, където има такива, са заварени или запечатани с гумени уплътнения. 

 

Устойчив на химическа среда 

Полиетиленът е устойчив на мастни киселини и техните производни, присъстващи в отпадъчните води от хранителната зона. Това 
означава дълъг експлоатационен живот поради липсата на корозия. Не изисква повърхностни обработки. 

 

Механично устойчив 

Материалът, от който е направен - полиетилен - гарантира отлична устойчивост на удар и деформация. За подземни инсталации 
това може да компенсира изместванията поради земетресения или земни движения. 

 

Лесно се проверява 

Капакът, който лесно се сглобява/разглобява, е водонепропусклив и предпазва от неприятни миризми. С него се работи лесно и 
осигурява достатъчно място за почистване. 

 

Може да се рециклира 

Полиетиленът може да бъде рециклиран в края на живота си. Рециклираният материал може да се използва за направата на други 
предмети, които да помогнат за опазването на околната среда. 

Входна 
връзка 

Слой 
мазнини 

Сепар. 
камера 

Изходна 
връзка 

Утайка 

Система 
от 
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Лесно се инсталира 

За подземни инсталации се предлага допълнително оборудване за регулиране на височината на нивото на земята и за монтиране в 
различни класове на натоварване: A, B или C. Инсталацията е проста, а необходимите площ и пространство са минимални. 

 

7. Монтаж 
 

Условия за монтиране на сепаратора за мазнини 

• Сепараторите на мазнини трябва да се използват за пречистване на отпадъчни води, съдържащи масла и мазнини от растителен 
или животински произход. НЕ използвайте за отпадъчни води или дъждовна вода, съдържащи нефтопродукти и/или минерални масла 
- за тези приложения използвайте сепаратори за нефтопродукти aquaClean®. 
• Препоръчваме използването на екологично чисти препарати, които не образуват стабилни емулсии. 
• Температурата на пречистената вода трябва да бъде между 25 и 40 °C. 

• Сепараторите на мазнини имат ограничена ефективност в приложения, където основното съдържание са емулгирани мазнини - 
млекопреработвателна промишленост, предприятия за преработка за риба и др. В такива случаи се изискват допълнителни етапи 
на пречистване и разделяне. 
• Сепараторите трябва да се монтират на открито пространство, възможно най-близо до източника на отпадъчни води, съдържащи 

мазнини в канализационната система. Трябва да се осигури необходимото пространство за достъп за изпразващи автомобили. 
• Задължително е след сепаратора да се монтира камера за вземане на проби. 

• Сепараторите НЕ трябва да се монтират в непроветрени помещения, където има неприятна миризма - от разлагащи се мазнини 
(например сгради или открити пространства с често движение/паркиране). 

• В ситуации, когато хидравличното ниво в сепаратора е под нивото на канализацията, в която се зауства, след сепаратора се 
монтира автоматична помпена станция. 

• Съгласно EN 1825-1 преди сепараторите не се монтират автоматични помпени системи. 

• Входът и изходът трябва да имат наклон от поне 2 % и да улесняват почистването. Доколкото е възможно, да се избягват 
дългите тръби, по стените на които могат да се натрупват отлагания. 

• За да се избегне образуването на отлагания и развитието на неприятни миризми, захранващите и изпускателните тръби трябва 
да се проветряват. Вентилацията трябва да бъде монтирана по такъв начин, че въздухът да не се изхвърля в зони, където може 
да попречи. 

 

Подготовка на мястото 

Размерите на ямата трябва да са по-големи, така че да има пространство от 30-40 cm около резервоара на сепаратора, необходимото 
пространство за уплътняване; дълбочината на ямата трябва да бъде изчислена така, че да се положи слой от около 15 cm пясък или 
стоманобетонна замазка от около 10 ÷ 30 cm. Решението за замазка се взема в зависимост от капацитета на сепаратора и 
стабилността на почвата. 

 

Внимание! 
Сепараторите NG 10 и NG 15 задължително се монтират върху стоманобетонна замазка. 
Както захранващият, така и изпускателният тръбопровод трябва да са под специфичната за зоната граница на замръзване. 

 

Монтаж на сепаратора 

Спуснете сепаратора с въжета, за да избегнете удряне или надраскване. Ако нивото на подпочвените води е високо, изчислете 
възходящата сила въз основа на обема на празния резервоар, с коефициент на безопасност най-малко 1,1. Тази сила трябва да се 
компенсира чрез вграждането й в бетонен блок с еквивалентна маса. 

 

Информация 

За монтаж под пътно платно трябва да се използва удължителят и чугунените капаци за съответния клас на натоварване. Посочете 
това в поръчката. 

 

Свързване 
Сепараторът aquaClean® се доставя с всички необходими части за свързване. 
Не използвайте части, различни от посочените. Свържете връзките на сепаратора директно с канализационната тръба. 

 

Внимание! 

Проверете дали монтажът е правилен, следвайки предоставената върху сепаратора маркировка за потока. Входът винаги е по-
ниско от изхода, така че вътре в сепаратора има гравитационен поток. 

 
Вентилация 

Мрежата, към която е свързан сепараторът, трябва да бъде правилно вентилирана. Изпускателната тръба трябва да бъде снабдена 
с вентилация. Ако преди сепаратора има няколко разклонения на повече от 5 m, те трябва да бъдат свързани към вентилационната 
система. Ако най-близката вентилация на сепаратора е на повече от 10 m, трябва да се монтира друга възможно най-близо до него. 

 

Тест за течове 

Почистете и отстранете всякакви отломки (например хоросан, камъни, други строителни материали и др.). Внимателно проверете 
дали захранващите линии не са запушени. Захранващата, съответно изпускателната тръба на сепаратора се запушва, след което се 
пълни с вода до 10 cm над максималното работно ниво за поне 20 минути. Не трябва да има загуби. 
Завършете монтажа, като запълните ямата с последователни слоеве от около 30 cm пясък или пръст. Пълнежът не трябва да съдържа 
камъни, отломки или други едри частици, които биха могли да надраскат стените на резервоара. Всеки слой се уплътнява 
внимателно, така че да запълни цялото пространство около резервоара с минимална степен на уплътняване от 95 % по Проктър. 

 

Забележка: Когато монтирате резервоара, той трябва да бъде покрит с капак. 
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Пускане в експлоатация 

Задължително преди пускане в експлоатация (и след всяко източване) сепараторът ТРЯБВА да се напълни с чиста вода. Трябва да 
се отстранят всички материали, останали вътре след монтажа. 
Уверете се, че входът и изходът са свободни и че цялата система преди и след сепаратора не е запушена. 
 

8. Експлоатация и поддръжка 
 
Поддръжка 
Непрекъснатите операции на наблюдение и поддръжка, извършвани на редовни интервали, са предпоставка за 
осигуряване на безпроблемна дългосрочна работа. 
Трябва да се извършва поне една проверка годишно, по време на която сепараторът трябва да се изпразни, почисти и внимателно 
да се прегледа.  Трябва да се проверят целостта на компонентите, степента на износване и херметичността на системата. В 
зависимост от мястото на монтиране и другото инсталирано оборудване трябва да се проверят и електрическото оборудване, помпите 
и др. 

 

Важно 
За предпочитане е операциите по поддръжката да се извършват от оторизирана фирма. 

 

Внимание! 

1. Поради възможната опасност от експлозия, пушенето или наличието на пламъци в непосредствена близост е строго забранено. 
Преди да влезете в сепаратора, изпразнете го и го проветрете правилно. Лицата, които влизат, трябва да бъдат обезопасени с въже 
и да са под надзора на друго лице, което остава отвън. Препоръчваме да се носи кислородна маска, когато се работи на закрито. 
Отворът за достъп трябва да се държи свободен през цялата операция. 

 
2. Събраните при изпразване на сепаратора субстанции, НЕ трябва да се изхвърлят в канализационната система, в повърхностни 
или подпочвени води, течащи или не, нито директно в пречиствателни станции. Те ТРЯБВА да се предават в пречиствателни станции 
със съоръжения за отделяне на мазнини в специално определени пунктове за събиране. 

 

3. Всяка повреда на сепаратора трябва да се отстранява незабавно. Забранени са: конструктивни промени, които пречат на режима 
на работа, както е проектиран, промени в размерите на входните или изходните връзки и използване със скорости, различни от 
тези, взети предвид при проектирането. 

 

Изпразване и почистване 

Интервалът от време между 2 операции по изпразване и почистване трябва да бъде такъв, че да не бъде надвишен капацитетът за 
съхранение на мазнини. Освен ако в действащите наредби не е посочено друго, препоръчваме да се изпразва на интервали между 
14 и 30 дни. Ако изпразването се извършва по-рядко, съществува риск да започне биологично и химично разлагане на мазнините.  
Продуктите от разлагането са кисели, разтворими във вода и изпускането им в канализационните мрежи не е разрешено. Има 
възможност за образуване на кора, която трудно се отстранява. Преди пускане в експлоатация трябва да се провери херметичността 
и правилната работа. Уверете се също, че всички тръби преди и след сепаратора са чисти и отпушени. 

 

Важно 

НЕ препоръчваме използването на биологични агенти или специални бактериални култури, които ускоряват разграждането на 
мазнините и улесняват самопочистването. Ускореното разлагане води до силно киселинни и корозивни продукти, до неприятна, 
проникваща и устойчива миризма. 

 

Обезвреждане на съдържанието 

Начинът на обезвреждане на мазнините от сепаратора се определя от местните власти и разпоредби. Обикновено се извършва от 
местни служби за пречистване, но могат да бъдат и специализирани предприятия. Последващата обработка, която се извършва в 
обществени пречиствателни станции, зависи от вида на пречиствателната система, характера и вида на пречиствателното 
оборудване и т.н. и формира основата на отделни договори за услуги. 

 

Внимание! 

Преди да монтирате сепаратор, свържете се с местните предприятия за пречистване и се уверете, че можете да сключите договор 
за такива услуги. При нормална работа изваденото от сепаратора съдържание се състои от около 60 % вода, а останалото са мазнини 
и твърди отлагания. Изпразването се извършва с обичайното оборудване, а съдържанието се предава към централните 
пречиствателни станции. 
За да се подходи отговорно спрямо околната среда, мазнините могат да бъдат разделени и преработени от специализирани 
предприятия (мазнините се трансформират в мастни киселини, които след това се използват за производство на емулгатори, 
желатин, сгъстители и др.). Твърдите утайки се изпращат за изгаряне, могат да се използват като органичен тор или да се изпратят 
до станции за компостиране за производство на биогаз. 
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Сепаратор за мазнини aquaClean с надземен монтаж NG 0.3 

 
Области на приложение: 
Сепараторът се монтира над земята за: 
- всякакъв вид търговски съдомиялни машини с максимален дебит от 0,3 l/s; 
- отделни жилища към кухненската мивка. 

 

Резервни части и консумативи: Код 
 

торба за утайка 48810000001 

уплътнение D310 mm 49000010311 

капак D310 49000010310 

 

 
Предимства: 
• компактен, лек, малък продукт; 
• лесно свързване, без нужда от специализирани познания; 
• монтирането на такъв сепаратор поддържа канализационната система след него чиста, като се избягва нейното запушване с остатъци 

от храна; 
• торбата за събиране на утайка поддържа резервоара на минисепаратора чист, което означава по-редки измивания; 
• кран за източване; 
• лесен достъп до вътрешната част; 
• свързване чрез стандартни фитинги, без да е необходимо специално адаптиране на канализационната инсталация; 
• възможност за монтаж за лява или дясна мивка, без модификации или използване на специални приспособления; 
• 100 % рециклиращ се; 

 

 
Компоненти и материали: 
1 - разделителен резервоар от полиетилен (HDPE); 

2 - капак DN 310 от полипропилен (PP) с уплътнение;  
3 - входяща връзка DN 40 с уплътнение; 
4 - торбичка за събиране на утайка за еднократна употреба от пластмаса;  
5 - връзка за източване DN 50 от PP и уплътнение; 
6 - метален кран за източване 1/2”; 
6’-  метална тапа 1/2” (разположена отстрани срещу изпускателния кран). 

 

Важно! 
Сепараторът за мазнини се доставя с всички предварително инсталирани елементи и капак. 

Характеристики: 
 

Дебит: [l/s] 0,3 

Общ обем: [литри] 44 

Габаритни размери: [mm] 
470x375x305/380 

(* с капак) 

Достъп: [mm] Ø310 

Обем на събраните мазнини: [литри] 7 

Обем на събраната утайка: [литри] 12 

Обем на торбата за утайката: [литри] 9,5 

Маса: [kg] 6,6 

Код:  48820000030 
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Принцип на работа: 
Отпадъчните води постъпват в сепаратора през входящата връзка директно в събирателната торба, като изтласкват наличната 
вода през стените му в зоната на източване. 

Тази зона се намира във второто отделение на сепаратора, в което изпускателната връзка е потопена във вода и от където водата 
протича свободно в канализационната мрежа. 
Когато попадне в сепаратора, водата влиза в успокояващ режим, в който момент мазнините/маслата се отделят поради разликата 
в плътността. 

 

 
Свързване на сепаратора: 

1. Поставете сепаратора под кухненската мивка или до съдомиялната в положението, което 
позволява най-простото свързване. 
2. Проверете дали кранът за източване е достъпен. Ако той е обърнат към задната част на 
мивката, сменете позицията му с тапата от другата страна на сепаратора. 
Когато монтирате крана или тапата, използвайте тефлонова лента за уплътняване. 

3. Свържете сепаратора към мивката/съдомиялната. Краят на тръбата за източване от 
мивката/съдомиялната или краят на сифона на мивката се вкарва във входящата връзка DN 
40. Ако тръбата в мивката е DN 32 mm, ще се използва намаляващ нипел DN 32-40 mm. 
4. Свържете сепаратора към канализацията. 

След това изпълнете монтажа за свързване на сепаратора към DN 50 на вътрешната 
канализационна мрежа. Обърнете внимание на наклона на инсталацията, така че да 
осигурите гравитационен поток. 
5. След свързването напълнете сепаратора с вода, като отворите крана на мивката или като 
го напълните с маркуч през зоната за достъп, до нивото на изходящата връзка (водата може 
да се чуе в системата за свързване на сепаратора). 
Проверете и всички уплътнения. 
Внимание! Изпускателният кран на сепаратора трябва да бъде затворен. 

 

Указания за поддръжка: 

Честота на изпразване на сепаратора зависи от количеството и качеството на отпадъчните води! При всяко техническо обслужване 
се препоръчва да се носят домакински ръкавици! 

 

Ежеседмично: 

1. Проверете колко е пълна торбата за утайки. Ако е пълна (мрежата на торбата се е 
запушила и водата не може да премине през нея), тя се отстранява и се заменя с друга. 
Използваната торба с утайка се изхвърля като домакински отпадък. 
Внимание! Торбата е снабдена с отвор, през който входящата връзка преминава 
през сепаратора. (виж приложеното изображение) 
2. Ако извън торбата се е събрал слой от мазнина, отстранете го с помощта на канче  
или кепче. 

 

Веднъж на всеки 3 месеца или толкова пъти, колкото е необходимо: измивайте сепаратора. 

Измиването на сепаратора е необходимо, когато върху стените му се отложи слой от 
около 2-3 cm мазнини. 
Изпразнете мини-сепаратора през крана за източване, след това го извадете от мястото, 
където е монтиран, и почистете с препарат и водна струя. 

 

Много важно! 
1. Задължително преди пускане в експлоатация и след всяко източване сепараторът ТРЯБВА да се напълни с чиста вода. 
2. Неспазването на инструкциите за съхранение, транспорт, пренасяне и монтаж ще доведе до загуба на предоставената от 

производителя гаранция. 
3. По време на монтажа и поддръжката спазвайте нормите за охрана и хигиена на труда съгласно действащите разпоредби. 
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Възможни проблеми и отстраняването им 
 

Възникнал проблем Възможна причина Отстраняване 
 

 
Лоша миризма 

Капакът пропуска 
Проверете уплътнението на капака. 
Ако е повреден, подменете го. Затегнете капака. 

Натрупване на мазнини за един 
месец 

Почистете и измийте сепаратора. 

 

Течове по уплътнението 
Уплътнението не е поставено 
правилно 

Изпразнете сепаратора и поставете уплътнението 
правилно. 

Уплътнението е повредено Сменете уплътнението. 

 
Мивката трудно се 
изпразва или не се 
изпразва 

Сепараторът е наводнен 
Проверете сепаратора и ако е наводнен, го 
почистете. 

Запушен сифон за мивка Почистете сифона на мивката. 

Запушена канализация Почистете / отпушете канализацията. 

 

За проверки на канализационната система препоръчваме да се обадите на оторизирана фирма за монтаж. 
 

Рециклиране 
 

Име на компонента Материал Тип на отпадъците 
 

 

Разделителен резервоар 

 

PE (полиетилен) + месинг 
Изрежете кранчето и месинговата тапа от легенчето с 
висящ трион. Резервоарът се изхвърля като 
пластмасови отпадъци, а връзките – като метални 
отпадъци. 

Връзки PP (полипропилен) Пластмасови отпадъци 

Използвана торба (с битовите 
отпадъци) 

PA (полиамид) + битови отпадъци Битови отпадъци 

Уплътнения Каучук Битови отпадъци 
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Сепаратори за нефтопродукти aquaClean от полиетилен за подземен монтаж 
 

 

Забележка: Сепараторите се състоят от коалесцентен филтър и система за затваряне на изпускателната 
връзка. Изпълнението на сепараторите е в съответствие със стандарт EN 858-1:2002/A1: 2004 (клас I). 

 

Допълнителни принадлежности 
за регулиране на нивото на полиетиленовия капак в извънпътни зони, максимум 60 cm 

 

 Код  

Удължител L=600 mm 48710000604 

Фиксатор за удължаване на шахтата 47901000125 

Уплътнение за шахтата DN640 47901000116 
 

Допълнителни принадлежности 
за регулиране на нивото на чугунения капак с рамката, в извънпътни/пътни зони, максимум C250, максимум 60 cm 

 

 Код  

Удължител L=600 mm 47901000216 

Фиксатор за удължаване на шахтата 47901000125 

Уплътнение за шахтата DN640 47901000116 
 

Внимание! 
Препоръчителните зони за монтиране на сепаратора са зони извън пътища. 
При определени условия те могат да се монтират и на паркинги, отговарящи на C250, в съответствие с EN 124. 
Капакът с рамката е по желание. Размерите на чугунения капак трябва да съответстват на удължителя (вътрешен диаметър 690 mm / 
външен диаметър 870 mm) 

Тип 
 

NS3 
 

Номинални размери (NG) [l/s] 3 

Размери (Д×Ш×В) [mm] 1910×1062×1500 

Връзки DN [mm] 110 

Височина на връзката на 
входа/изхода 

[mm] 470/530 

Обем на сепаратора [l] 1400 

Обем на уловителя на утайката [l] 600 

Капацитет за съхранение на леки 
течности 

[l] 150 

Ниво за максимално количество 
леки течности 

[mm] ≈150 

Нетна маса [kg] 95 

Капак:  Не се монтира в 
пътни зони 

Материал:  Полиетил
ен 

Код  48930000300 
 

 

Тип 
 

NS6 NS10 
 

Номинални размери (NG) [l/s] 6 10 

Размери (Д×Ш×В) [mm] 2650×1400×1760 2760×1760×1930 

Връзки DN [mm] 200 200 

Височина на връзката на 
входа/изхода 

[mm] 360/400 170/300 

Обем на сепаратора [l] ≈3000 ≈4700 

Обем на уловителя на утайката [l] ≈1200 ≈2000 

Капацитет за съхранение на леки 
течности 

[l] ≈700 ≈1000 

Ниво за максимално количество 
леки течности 

[mm] 200 200 

Нетна маса [kg] 221 398 

Капак:  Не се монтира в 
пътни зони 

Материал:  Полиетил
ен 

Код:  48930000600 48930001000 
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1. Защо? 
2. Нормативни документи 
3. Принцип на работа: 
4. Характеристики 
5. Критерии за оразмеряване 
6. Монтаж 
7. Експлоатация и поддръжка 
8. Съображения относно извеждане от експлоатация в края на живота на станцията 
9. Често задавани въпроси 

 

1. Защо? 
 

За предотвратяване на замърсяване 

Попадането в околната среда на материали, които вредят на човешкото здраве, 
качеството на живот или естествената функция на екосистемите (живите организми и 
средата, в която живеят) е известно като „замърсяване”. Замърсителите от 
промишлени и битови дейности могат да бъдат разделени на биоразградими и 
небиоразградими. Биоразградимите замърсители, като например битовите отпадъчни 
води, се възстановяват естествено, стига скоростта на натрупване да е по-ниска от 
скоростта на самопречистване. 
Небиоразградимите - включително продукти от преработката на нефт, пластмаси и др. 
не се разграждат естествено и следователно могат да останат за стотици години. 

 

За поддържане на приемливо ниво на (само)пречистване 

Много индустриални дейности генерират значителни количества неразтворими 
течности (масла, нефтопродукти и др.), които се изхвърлят в околната среда, изплуват 
на повърхността на водата като непропусклив филм, което води до преминаването на 
по-малко атмосферен кислород и вредно въздействие върху водните екосистеми. 
Поради тези причини е необходимо и задължително съдържащата нефтопродукти вода 
да се пречиства, преди да бъде изхвърлена в околната среда. 

 

2. Нормативни документи 
 

Инсталирането на такава система е задължително в случай на: 
- промишлени предприятия, автомивки, бензиностанции, автосервизи; 

- при наличието на риск от замърсяване на дъждовната вода с нефтопродукти: 
паркинги, пътища и др. Решение 188:2002, изменено и допълнено с решение HG 
352:2005, одобрява „Наредба за условията на заустване на отпадъчни води в 
канализационните мрежи на населените места и директно в пречиствателните 
станции, NTPA-002/2002“, чл. 5: 
- Отпадъчните води, изпускани в местните канализации и директно в 
пречиствателните станции, не трябва да съдържат: 
суспендирани твърди вещества в количества и размери, които могат да бъдат активен 
фактор на ерозия на канала, които могат да причинят отлагания или които могат да 
възпрепятстват нормалния поток, като: 

 

a) материали, които при скоростите, постигнати в съответните канализационни колектори, 
с минималните си изчислителни потоци могат да създадат отлагания; 
b) различните вещества, които могат да се втвърдят и по този начин да задръстят сечението на каналите; 

c) твърди тела, плаващи или увлечени, които не преминават през решетка със 
свободно пространство от 20 mm между пречките, а в случай на текстилни влакна и 
прежди или подобни материали - пера, животински косми - които не преминават през 
ситото с око 2 mm; 
d) твърди и абразивни суспензии като метални прахове и скални гранули, както и други, 
които с преминаването си могат да причинят ерозия на каналите; 

e) мазут, масло, грес или други материали, които по своята форма, количество или 
адхезия могат да доведат до създаване на зони за натрупване на отлагания по стените 
на събирателния канал; 
f) вещества, които самостоятелно или в смес с други вещества, съдържащи се във 
водата в канализационните мрежи, коагулират, при които е налице риск от отлагания 
по стените на каналите или които водят до появата на нови агресивни вещества и 
които налагат като максимална стойност на показателя за качество „Екстрахируеми 
вещества с органични разтворители 30 mg/dm“„3“. 

 

 
 

Правилата за проектиране са посочени в SR EN 858-1: 2002: Системи за сепариране на леки течности (например 
нефтопродукти и бензин). Част 1: Принципи за проектиране, изпълнение и изпитване, маркировка и управление на 
качеството и тези относно експлоатацията в EN 858-2:2003 Системи за сепариране на леки течности (например 
нефтопродукти и бензин). Част 2: Избор на номинален размер, монтаж, експлоатация и поддържане. 
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3. Принцип на работа: 

Сепараторите за нефтопродукти AquaClean® са предназначени за отделяне на неемулгирани течности, по-леки от водата - 
максимална плътност 0,95 g/cm3 - или други неразтворими във вода течности (бензин, дизел, минерални масла и др.) от отпадъчните 
води, преди изхвърлянето им в общински канализационни мрежи или в естествен водоприемник. 
Максималната концентрация на остатъчни нефтопродукти е максимум 5 mg/l, отговаряща на изискванията на EN - 858. Това високо 
ниво на отстраняване се дължи на разделянето в 2 фази - гравитационна и коалесцентна. 

 

 
Фаза 1: гравитационно разделяне 

Отпадъчните води, съдържащи леки твърди вещества и течности (масла, нефтопродукти), постъпват в сепаратора чрез захранваща 
връзка [1], която служи за успокояване на потока. Тук, поради разликата в плътността между водата, твърдите частици и нефтените 
и въглеводородни частици, се получава тяхното разделяне - твърдите частици се отлагат на дъното (в това, което се нарича 
„калоуловител”) [2], а нефтените и въглеводородните частици се издигат на повърхността [3]. 

 

Фаза 2: коалесценция 

От разделителната камера течността преминава през коалесцентния филтър [4] и през система от прегради [5]. Коалесцентният 
филтър се състои от структура от произволно подредени нишки, която създава локална микротурбуленция и триизмерен поток.  Този 
режим на потока има за цел да удължи и засили контакта на отпадъчните води с повърхността на нишките.   По този начин 
микрокапките масло, твърде фини, за да се отделят в първата фаза, влизат в контакт с нишката и се прилепват към нея.  С течение 
на времето чрез прилепването на няколко капки се образува по-голяма, която поради възходящата сила се отделя и издига на 
повърхността.  Преградната система задържа тези капки под формата на тънък филм върху повърхността на процепа между тях, 
откъдето те се отстраняват чрез изпразване (източване).  Отпадъчните води излизат от сепаратора през изходяща връзка [6], която 
като допълнителна предпазна мярка е разположена под нивото на течността, за да се оттича от бистрата зона. 

 

Автоматично затваряне 

Изходящата тръба е снабдена с автоматично затварящ пръстен [7] - поради плътността той плава във водата, но потъва в маслото. 
По този начин, докато маслото се натрупва във вътрешното пространство на преградите, самозатварящият пръстен слиза надолу и 
при достигане на максималното ниво запушва изходящата тръба [8]. 

 

Внимание 

В този момент изходящата тръба е затворена и нивото на водата в резервоара ще се увеличава, докато цялата зона преди него не бъде 
наводнена. В такива ситуации сепараторът трябва да се изпразни, почисти и въведе отново в експлоатация. 
Ако имате инсталирана система за наблюдение и предупреждение VAL-HB151R, достигането на средно ниво се сигнализира 
визуално и звуково. По този начин предварително бивате предупредени, че сепараторът трябва да се изпразни. 

 

4. Характеристики 
 

I. Лесно се транспортира и сглобява 
Сепараторите са изработени от полиетилен, имат малко тегло, лесни са за транспортиране и сглобяване. 

 

II. Лесно се почиства и поддържа 

Технологията на производство произвежда гладки повърхности с ниска грапавост. Така сепараторът се почиства лесно, не 
улеснява отлаганията, като съкращава времето за почистване и намалява консумацията на вода. 

 

III. Не пропуска вода 

Полиетиленът не пропуска газ и вода. Конструкцията представлява моноблок, гарантиращ водонепропускливост. Съединенията са 
извън активните зони и там, където съществуват, са заварени или запечатани с гумени уплътнения. 

 

IV. Устойчив на химическа среда 

Полиетиленът е устойчив на агресивна химическа среда. Това означава дълъг експлоатационен живот поради липсата 
на корозия. Не изисква повърхностни обработки. 

 

V. Механично устойчив 

Материалът, от който е направен - полиетилен - гарантира отлична устойчивост на удар и деформация. За подземни инсталации 
това може да компенсира изместванията поради земетресения или земни движения. 
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VI. Лесно се проверява 

Капакът, който лесно се сглобява/разглобява, е водонепропусклив и предпазва от неприятни миризми. Може да се управлява лесно 
и осигурява достатъчно място за почистване. 

 

VII. Може да се рециклира 

Полиетиленът може да бъде рециклиран в края на живота си. Рециклираният материал може да се използва за направата на други 
предмети, които да помогнат за опазването на околната среда. 

 

VIII. Лесно се инсталира 

За подземни инсталации се предлага допълнително оборудване за регулиране на височината на нивото на земята и за монтиране в 
различни класове на натоварване: A, B или C. Инсталацията е проста, а необходимите площ и пространство са минимални. 

 

5. Критерии за оразмеряване 
 

Преди да изберете размера и метода на монтиране, трябва да определите полезната/необходимата система за отделяне. 
 

Компонентите на системата за разделяне са: 
- калоуловител (S) 
- сепаратор от клас II или I със/без байпас (II, IIb, I, Ib) 
- камера за вземане на проби (P). 

 

Забележка: 
Сепараторите с байпас НЕ се монтират за приложения като автомивки. 

 

Капацитетът на сепаратора за нефтопродукти зависи от: 
- източника на вода, замърсена с въглеводороди/леки течности; 
- размер на повърхността за дъждовна вода; 
- интензивност на валежите; 
- количеството въглеводороди/леки течности, особено при монтиране на сепаратор с байпас; 
- дълбочината, на която сепараторът се свързва към канализационната система; 
- зона за монтаж: обществени пътища или извънпътни зони. 

 

Капацитетът на сепаратора се определя правилно, като се вземе предвид водният поток и съдържанието на масло/въглеводороди в 
него. Методът за оценка е различен, ако обемът на водата е малък и с малко количество масла/въглеводороди в сравнение с голям 
обем вода (например валежи с максимална интензивност) с ниско съдържание на масло/въглеводороди. 

 

Забележка: 

За оптимално оразмеряване и използване на сепаратор за нефтопродукти, ние препоръчваме водата, идваща от покриви, тераси 
без сифони, да НЕ се вкарва в него, а да се насочва директно към канализационната мрежа. 

 

Капацитетът на сепаратора се определя както следва: 

NS=(Qr + fx Qs) x fd 

Qr: максимален поток от дъждовна вода, площ × интензивност на изчисление на валежите, [l/s] 

Qs: максимален дебит на отпадъчни води, [l/s]; Qs = Qs1 + Qs2 + Qs3 
Qs1: максимален дебит на отпадъчни води, в зависимост от броя и размера на изпускателните кранове, [l/s] 
Qs2: количество вода от автомивката: 2 l/s x места за миене, l/s 
Qs3: количеството замърсена вода, получена от измиване с оборудване за измиване под налягане, и се изчислява, както следва: 2 
l/s за първата автоматична инсталация и 1 l/s за всяко допълнително оборудване. 

 
Количеството замърсена вода в зависимост от размера на изпускателните кранове при максимум 4 ÷ 5 бара 

Qs1 [l/s]  

Номинален диаметър На първия 
кран 

На 
втория 

На 
третия 

На 
четвъртия 

На петия и следващи 

DN 15 0,5 0,5 0,35 0,25 0,1 

DN 20 1 1 0,70 0,50 0,2 

DN 25 1,7 1,7 1,20 0,85 0,3 
 

Забележка: Тези стойности не зависят от действителната консумация на вода. 
 

fx: коефициент, който зависи от характера на отпадъчните води  

fd: фактор на плътността 
(независимо дали съдържа детергенти или не) 

 

fx Тип на приложението 
 

fd 
Плътност на въглеводородите/леките 

течности 

 

2 Автомивки, промишлени платформи, 
бензиностанции 

1 0,85 / бензиностанции, автомивки 

0 Дъждовна вода, събрана от пътища, паркинги 1,5 0,85 ÷ 0,90 

1 Защитени зони, където рискът от 
замърсяване е практически 

2 0,90 ÷ 0,95 
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Пример: 

 
В зависимост от приложението, обемът на калоуловителя трябва да бъде: 
- 100 × NS - събиране на дъждовна вода от кални зони, ограничен пясък 
- 200 × NS - бензиностанции, ръчни автомивки, паркинги, гаражи (мин. 600 l) 
- 300 × NS - измиване на камиони, трактори (мин. 600 l) 
- 300 × NS - автоматични перални (мин. 5000 l). 

 

В случай на паркинги с големи площи над 5000 m2 се инсталират сепаратори с байпас (обиколен тръбопровод). Монтажът на байпаса 
се обяснява с факта, че мръсотията по тези повърхности се поема от дъждовната вода от първия проливен дъжд. При тези условия 
коалесцентният филтър работи непрекъснато едновременно с препълването, което комуникира с байпаса. 

 

 

 

Паркинг, m2, при интензитет на 
валежите 300 l/s x ha 

NS и  
байпас 

250 1,5 

550 3 

1000 6 

1400 8 

1800 10 

 

6. Монтаж 
 

Местоположение 
Сепараторът трябва да бъде монтиран под земята, възможно най-близо до източника на замърсяване на водата с 
въглеводороди/леки течности, в добре проветриви помещения и достъпен за изпразване и поддръжка. В идеалния случай 
сепараторите трябва да бъдат разположени в зони без пътно движение. 
Подготовка на мястото 
Широчината на ямата трябва да бъде равна на размерите на басейните + прибл. 60 cm. Дълбочината трябва да е по-голяма от 
максималната височина на контейнера (като се вземат предвид удължителят и капакът), така че да се позволи добавянето на 
бетонна замазка. 
Подготовка на ямата 
Сепараторът трябва да се постави върху стоманобетонна замазка, оразмерена според структурата на почвата и теглото на сепаратора в 
експлоатация. 
Монтаж на сепаратора 
Преди монтажа проверете дали сепараторът е комплектуван и не е претърпял промени поради транспорт и пренасяне. 
Спуснете сепаратора в ямата с помощта на въжета, за да избегнете удряне или надраскване. Обърнете внимание на 
монтажната позиция. 
Ако нивото на подпочвените води е високо, изчислете възходящата сила въз основа на обема на празния резервоар, с 
коефициент на безопасност най-малко 1,1. Тази сила трябва да се компенсира чрез закотвяне в бетонен блок с еквивалентна 
маса. 
Информация 
За монтиране в пътни зони трябва да се използва удължителят и чугунените капаци за съответния клас на 
натоварване. Посочете това в поръчката. 
Свързване 
Сепараторът се доставя с всички необходими свързващи части. Не използвайте части, различни от посочените. Свържете връзките 
на сепаратора директно към канализационната тръба. Връзката към канализационната система се извършва съгласно местните 
стандарти. Разделителната система е снабдена с необходимата камера за вземане на проби. Камерата за вземане на проби винаги 
се монтира след сепаратора в посоката на потока. Ако изходът на сепаратора е под нивото на канализацията, след него се монтира 
помпена станция. 

 

Внимание! 
Проверете дали монтажът е правилен, следвайки предоставената върху сепаратора маркировка за потока. Нивото на входа винаги 
е по-високо от изхода, като по този начин се осигурява гравитационен поток в инсталацията. 
Вентилация 
Мрежата, към която се свързва сепараторът, трябва да бъде правилно 
вентилирана. Задължително на нивото на сепаратора се монтира 
вентилационна система DN 100/110. 

Покрити бензиностанции, 
макс. площ, m2

 

NS 

100 1,5 

250 3 

500 6 

650 8 

1000 10 

 

Паркинг, m2, при интензитет на 
валежите 300 l/s x ha 

NS 

50 1,5 

100 3 

200 6 

300 8 

350 10 
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Тест за течове 

Почистете и отстранете всякакви отломки (например хоросан, камъни, други строителни материали и др.). Затворете подаващата и 
източващата линия и след това напълнете сепаратора с вода до 10 cm над максималното работно ниво за поне 20 минути. Не трябва 
да има загуби. Завършете монтажа, като запълните ямата с последователни слоеве от около 30 cm пясък или пръст и ги уплътнете 
внимателно. Минималната степен на уплътняване е 95%. Ако почвата е глинеста или съществува риск около сепаратора да проникне 
дъждовна вода, пространството около него се запълва със стабилизиран пясък или бетон. Бетонирането трябва да се извършва на 
стъпки на слоеве от около 30 cm и за да се балансира налягането, упражнявано от излетия бетон върху стените на сепаратора, той 
трябва да се напълни с вода. 

 

Въвеждане в експлоатация 

Преди въвеждане в експлоатация е необходимо да се получат съответните разрешения от Териториалната дирекция на водите и/или 
Администрацията на канализационните води. Задължително преди пускане в експлоатация (и след всяко източване) сепараторът 
ТРЯБВА да се напълни с чиста вода.  Когато пълните сепаратора с вода, повдигнете поплавъка, докато водата достигне максималната 
си височина, след което го спуснете.  Трябва да се отстранят всички материали, останали вътре след монтажа. Уверете се, че 
захранващата и изпускателната тръби са свободни и че източването от сепаратора може да се извърши без препятствия. 

7. Експлоатация и поддръжка 

Непрекъснатите операции по наблюдение и поддръжка, извършвани на редовни интервали, са предпоставка за осигуряване на 
безпроблемна експлоатация за дълго време. 

 

Задължително, веднъж на всеки 6 месеца, проверявайте: 
• дали обемът на утайките в калоуловителя е под нивото, посочено в техническата спецификация на сепаратора; 
• дали дебелината на нивото на въглеводорода е под нивото, посочено в техническата спецификация на сепаратора; 
• системата за автоматично затваряне; 
• коалесцентния филтър; 
• аларменото устройство, ако е монтирано; 
• камерата за вземане на проби. 

Дебелината на масления слой се определя с помощта на линийка и паста за отбелязване на ниво. Ако дебелината на масления слой 
надвишава 15 - 20 cm, в зависимост от сепаратора, маслото трябва да се отстрани. Премахването и транспортирането на утайки и 
въглеводороди ще се извършва само от персонал, упълномощен от местните органи. Източването на натрупаните 
въглеводороди/масла се извършва при необходимост, като при рестартиране сепараторът трябва да се напълни с чиста вода. 

 

Веднъж годишно сепараторът трябва да се изпразни, проветри, почисти/измие, включително филтърът и да се подложи на обща 
проверка на структурата на системата (херметичност, структура, състояние на компонентите). Всяка операция се записва и 
предоставя на компетентните органи, изискващи системни данни. Ако сепараторът е монтиран в автомивки, използваните 
почистващи продукти трябва да са неутрални, без газообразна солна киселина. Ако се използват няколко вида детергенти, те трябва 
да са съвместими. Емулсиите не могат да се отделят в сепаратори за нефтопродукти, така че те трябва да се обработят, преди да 
влязат в сепаратора. 

 

Внимание 
... препоръчваме операциите по поддръжката да се извършват от оторизирана фирма. 

 

Внимание 

1. Поради възможната опасност от експлозия, пушенето в непосредствена близост е строго забранено. Преди да влезете в 
сепаратора, изпразнете го и го проветрете правилно. Лицата, които влизат, трябва да бъдат обезопасени с въже и да са под 
надзора на друго лице, което остава отвън. Препоръчваме да се носи кислородна маска, когато се работи на закрито. Отворът за 
достъп трябва да се държи свободен през цялата операция. 

2. В непосредствена близост до сепараторите се разполагат пожарогасителни системи. 
3. В случай на работи, извършвани в района на обществени пътища, персоналът, отговорен за работата в сепаратора, трябва да носи 

предпазни жилетки във 
фосфоресциращи цветове. 

4. Събраните при изпразване на сепаратора субстанции, НЕ трябва да се изхвърлят в канализационната система, в повърхностни 
или подпочвени води, течащи или не, нито директно в пречиствателни станции. ТРЯБВА да се предават в пречиствателни станции 
със съоръжения за този вид материали, на специално определени места за събиране. 

5. Всяка повреда на сепаратора трябва да се отстранява незабавно. Забраняват се промени в конструкцията, които нарушават 
начина, по който е проектиран, размерите на входните или изходните връзки или използването при дебити, различни от тези, 
взети предвид при проектирането. 

 

Обезвреждане на съдържанието 

Начинът на изхвърляне на леките течности от сепаратора се определя от местните органи и разпоредби. Обикновено се извършва 
от местни канализационни служби/предприятия, но могат да бъдат и специализирани фирми. Последващата обработка, която се 
извършва в обществени пречиствателни станции, зависи от вида на пречиствателната система, характера и вида на 
пречиствателното оборудване и т.н. и формира основата на отделни договори за услуги. 

 

Внимание 

Преди да монтирате сепаратор, свържете се с местните предприятия за пречистване и се уверете, че можете да сключите договор 
за такива услуги. Събраните от сепаратора въглеводороди и утайки попадат в категорията на опасните отпадъци. Спазвайте 
законовите разпоредби относно боравенето с опасни отпадъци. 

 

8. Съображения относно извеждане от експлоатация в края на живота на станцията 
 

Обезвреждане на отпадъците - отпадъците и продуктите в края на експлоатационния им живот трябва да бъдат рециклирани, 
доколкото е възможно. Рециклирането да се извършва от специализирани фирми. 
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Методи за обезвреждане на замърсени отпадъци и опаковки - трябва да се рециклират. Не се препоръчва да се изхвърлят като 
битови отпадъци. 
Общностни и хармонизирани разпоредби относно отпадъците - да се спазва действащото законодателство. 

 

9. Често задавани въпроси 
 

I. Има ли неприятна миризма (на нефтени продукти) около сепаратора? Какво трябва да се направи, ако се появи? 

Не, около сепаратора обикновено няма миризма на нефтени продукти - не забравяйте, че той трябва да се проветрява по 
време на монтажа. Ако откриете такава миризма, обадете се на специализиран екип, за да проверите сепаратора. В 
никакъв случай не трябва да правите нищо без съдействието на поне още един човек. 

II. Ако има проливен дъжд с по-висока интензивност от разглежданата при оразмеряване на сепаратора, какво се 
случва? 

В този случай сепараторът няма да бъде ефективен, след дъжд препоръчваме да бъде проверен. 
III. Какво да правя, ако нивото на водата в сепаратора надвиши нормалното работно ниво? 

Вероятно филтърът е запушен, препоръчително е да се изпразни, измие, да се провери за запушени елементи, да се измие 
или смени филтърът и сепараторът да се върне отново в действие. 

IV. Какво да правя, ако в сепаратора случайно са попаднали други вещества, например киселини? 

Проверете качеството на отпадъчните води в оторизирана лаборатория и пречистете водата, след което сепараторът трябва 
да се изпразни, проветри, измие и пусне отново в експлоатация. 

V. Ако при някои приложения количеството масло е много голямо, например вода от измиването на сервизни 
платформи, какви решения могат да се предприемат? 

По-голям капацитет на сепаратора, изпразване на по-кратки интервали, използване оборудване за източване и 
резервоари за съхранение. 
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VAL-HB151R 

Система за сепаратори за следене и предупреждаване за масла и 
въглеводороди код: 48810000000 

 
Характеристики 
- следене на нивото на масла/въглеводороди; 
- капацитивен сензор, без механични елементи; 
- високо ниво на безопасност и надеждност; 
- комуникация чрез радиовълни между 50 ÷ 300 m; 
- възможност за захранване с фотоволтаични клетки. 

 

Използване 

Маслата и въглеводородите в отпадъчните води създават особени проблеми не само за канализационните системи и 
пречиствателните станции, а и особено за повърхностните и подпочвените води. Както директивите на ЕС, така и действащите 
нормативни документи -  правителствени решения HG 188/2002/NTPA 002:2002 и HG 352/2005 изискват въвеждането на 
сепаратори за мазнини или въглеводороди по системата за отпадъчни води преди постъпването им в канализационни мрежи или 
пречиствателни станции. 
VAL-HB151R следи непрекъснато височината на въглеводородния слой в сепаратора и генерира звуков и светлинен сигнал, когато 
се достигне предварително зададената стойност и сепараторът трябва да се изпразни. 
Комуникацията между сензорите и сигналното реле се осъществява чрез радиовълни, решение, което предлага пълна свобода при 
монтаж и експлоатация. Ако мястото на монтаж изисква независимост от електрозахранващата мрежа, може да се избере захранване 
от фотоволтаични клетки. 

 

Описание 

VAL-HB151R се състои от капацитивен сензор за присъствие на масла/въглеводороди, кутия за свързване към захранване, система 
за радиопредаване и реле за сигнализация. 
Капацитивният сензор се монтира на около 150 - 200 mm, в зависимост от вида на сепаратора, под нивото на течността в сепаратора. 
Когато натрупаният слой масло/въглеводороди достигне критичното ниво, сензорът генерира електрически сигнал, който се 
трансформира в радиоимпулс. Сигналното реле приема радиосигнала и го превръща във визуален и акустичен алармен сигнал. 
Излъченият сигнал показва необходимостта от изпразване на сепаратора. 

 

Съставни елементи 
1. система за радиопредаване MDS RX2-VAL 
2. разпределителна кутия NV05-SK3 
3. сензор за ниво на въглеводороди KVF-104 
4. реле на алармата NV05-151 
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Сензор за ниво на въглеводороди KVF-104 

 

KFV-104 е капацитивен сензор, който излъчва слаб високочестотен сигнал в зависимост от средата, в която се намира. 
Състои се от цилиндрично тяло 32 × 138 mm, свързано към кабел с дължина 5 m с добра устойчивост на действието на 
въглеводороди. Той работи само потопен в течна среда, като има способността да открива разликата между вода и масла. 
Системата за закрепване е изработена от неръждаема стомана, с фланци, устойчиви на действието на петролни продукти 
и осигурява лесно и гарантирано окачване на желаната дълбочина. 

 

Технически данни 
• Захранващо напрежение: макс. 13 V променлив ток; 
• Температурен диапазон: -20÷60 °C; 
• Размери (диаметър х дължина): 32 × 138 mm; 
• Тегло: 620 g; 
• Степен на защита: IP 68. 
• Certificat по ATEX 

 

 
Разпределителна кутия NV05-SK3 

 

Използва се за свързване на кабела на сензора към захранването и преобразуване на 
електрическия сигнал в радиосигнал. Разпределителната кутия е разрешена за „нулевата” 
зона. 

 

Технически данни: 
• Материал: найлон 6,6; 
• Свързване: PE16; 
• Диаметър на кабела: 5,5/15 mm; 
• Размери: 28×108 mm; 
• Температурен диапазон: -20 ÷ 60 °C; 
• Степен на защита: IP67; 
• Сертификат по АТЕХ: Demko 02ATEX 131775 

 

Система за радиопредаване MDS RX2-VAL 
 

Състои се от 2 модула: 
• предавател (MDS-TX2-VAL) - приема информацията от сензора и я предава; 
• приемник (MDS-RX2-VAL), който приема информацията и сигналите. 

 

Всеки предавател има уникален индивидуален код, предадените от него данни могат да бъдат получени 
само от приемника, който разпознава този код. Поради бавното изменение на нивото на 
масло/въглеводороди, предавателят прави по едно предаване на всеки 30 минути, с променлива 
случайна пауза между предаванията. 

 

Приемникът е оборудван с три сигнални светодиода: 
 

1. наличие на захранващо напрежение: светодиодът е включен - приемникът се захранва; 
2. индикатор за качество на радиовръзката: 
• зелено - радиовръзката е качествена; 
• мигащо зелено/червено - лошо качество на радиовръзката; 
• червено - не е получен радиосигнал, връзката е прекъсната 
3. индикатор за състоянието на наблюдаваните параметри 
• изключен - нормална работа; 

• червено - максимално ниво на натрупани въглеводороди, придружено от звуков сигнал; 
деактивирането на звуковата аларма се постига чрез натискане на бутона за нулиране на 
алармата. 

 

Информация 

Ако алармата се нулира, без да се изпразни сепараторът, тя ще се нулира за 24 часа, като деактивирането също се извършва чрез 
натискане на бутона „Нулиране на алармата“. Алармата ще звучи автоматично на всеки 24 часа, докато сепараторът бъде 
изпразнен. 

 

Технически данни на приемника: 
• Захранващо напрежение: 230 V пром. ток, 50 ÷ 60 Hz; 
• Честотен обхват: 433 MHz; 
• Температурен диапазон: -20 ÷ 60 °С 
• Размери (дължина × ширина × височина): 180×90×55 mm; 
• Степен на защита: IP20. 

 

Технически данни на предавателя: 
• Захранващо напрежение: 5 V постоянен ток 
• Температурен диапазон: -20 ÷ 60 °С 
• Степен на защита: IP20. 
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Реле на алармата NV05-151 

Доставя се в кутия с монтажна шина M36 с вертикална система за монтаж (напр.  стена) и полупрозрачен предпазен капак, който 
позволява наблюдение на състоянието на диодите за оптичен сигнал и достъп до бутона за нулиране. Предавателят за системата за 
радиопредаване също е монтиран в тази кутия. 

 

Касета - технически данни: 
• Размери: 180 × 180 × 110; 
• Диаметър на кабела: 5,5 mm; 
• Температурен диапазон: -20÷60 °C 
• Степен на защита: IP67. 

 

Релето е оборудвано с 3 светодиода (LED), които показват: 
• дали системата е свързана към електрическата инсталация; 
• дали е в изправност (свързан сензор); 

• оптична аларма, ако е достигнато максималното ниво на натрупване или повреда на сензора. Светодиодът остава активен, 
докато сепараторът бъде изпразнен или сензорът бъде поправен. 

Визуалната аларма не може да бъде нулирана. 

 

Информация 

- Ако сепараторът не е празен (или ако сензорът все още е дефектен), алармата ще се рестартира на всеки 24 часа. Можете да 
изключите звънеца, като използвате бутона за нулиране; оптичният сигнал обаче не може да бъде нулиран. 

- Ако светодиодът „Свързан сензор“ мига, тогава той е дефектен или е достигнато максималното ниво на масло/въглеводороди. 

 
Реле NV05-151 - технически данни: 
• Захранващо напрежение: 230Vac ±10%; 
• Честота: 50÷60 Hz; 
• Консумирана мощност (макс./мин.): 6 VA/4, 5 VA; 
• Предпазител: 10 A; 
• Ниво на звука (на около 10 cm): 70 dB. 
• Честота на звука: ~ 4 KHz; 
• Температурен диапазон: -20÷60 °C; 
• Размери: 66×70×58 mm; 
• Тегло: 325 g; 
• Степен на защита: IP20; 
• Категория на свръхнапрежение: 3; 
• Степен на замърсяване: 2; 
• Сертификат: (EEX1A1IIB); 
• Сертифициране: UL international Demko A/S; 
• Сертификат по АТЕХ: Demko 04ATEX 136.466. 

 

Внимание 
- Монтажът и поддръжката на релето не трябва да се извършват, докато инсталацията е под напрежение. 
- Използвайте само одобрени от ATEX материали. 
- Релето NV05-151 винаги трябва да се поставя извън опасната зона. 
- Спазвайте специалните разпоредби за монтаж и маркиране в нулевата зона. 
- Релето на алармата се монтира само от квалифициран персонал. 

 

Монтаж и поддръжка 
 

1. Инсталирането на системата за предупреждение се извършва само от квалифициран персонал. Забранено е инсталирането на 
релето на алармата в потенциално експлозивна атмосфера. В случай на инсталации в опасни зони, трябва да се спазват 
съответните национални правила и разпоредби като EN 50039 и/или EN 60079-14. 

2. Всеки път, когато сепараторът бъде изпразнен или поне на всеки шест месеца, сондата трябва да се почиства и да се проверява системата 
за завихряне. 

3. Когато изпразвате, извадете сондата от сепаратора и я почистете. След изпразване напълнете сепаратора с чиста вода и поставете отново 
сондата на 
мястото ѝ. 

4. За почистване на сондата използвайте неагресивен почистващ разтвор (например препарат за миене на съдове и четка). 

5. Най-простата проверка на функционирането е чрез премахването на сондите и потапянето им в сепаратора чрез проследяване 
на диодите на аларменото реле. 

6. Всички дейности по ремонт и поддръжка на предупредителната система трябва да се извършват изключително от персонал, 

обучен да работи с Ex устройства и с разрешение на производителя. 
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Дисперсионна камера с капак 3 OUT 45 
DN110 

# Доставя се с капак, H е общата височина с капака, капакът трябва да се разположи на около 

10 cm над нивото на земята след монтажа. 

 

Система за инфилтрация в почвата 
 
 

 
 

D 
[mm] 

H* 
[mm] 

Маса 
[kg] 

Код  

570 1200 15 32257011012 

570 1700 24 32257011017* 

 

 

 

 

 
Тръба РVС с накрайник, уплътнение и прорези 

 

 

Отводнителна шахта D570 с капак 
 

D 
[mm] 

H* 
[mm] 

Маса 
[kg] 

Код  

570 1000 12 32057000010* 

570 1500 21 32057000015* 

 

 

 

 
 

Разширителен елемент за отводнителната шахта D570 

  
 

*по поръчка / upon firm request / под заказ 

D 
[mm] 

H* 
[mm] 

Маса 
[kg] 

Код  

570 1000 12 32157000010* 

570 1500 19 32157000015* 

 

 

d 
[mm] 

 Активна 
повърхност 

[dm/m2] 

L 
[mm] 

Код  

 
 

110 

900 1,00 6 34110409006* 

1800 2,00 6 34110418006 

2700 3,00 6 34110427006 

 3600 4,00 6 34110436006* 

 

 
125 

900 1,37 6 34125409006* 

1800 2,07 6 34125418006* 

2700 3,10 6 34125427006* 

3600 4,13 3 34125436003* 

3600 4,13 6 34125436006* 

 900 1,42 6 34160409006* 

160 
1800 2,67 6 34160418006* 

2700 4,00 6 34160427006* 

3600 5,33 6 34160436006* 

 

 


