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Oczyszczalnie Bio Drop Dropeco przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowych 
z domów jedno i wielorodzinnych, hoteli, pensjonatów, zakładów pracy itp. 

gwarantując bardzo dobre parametry oczyszczonych ścieków.
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Zasada działania

Oczyszczalnia BIO DROP jest zaawansowanym technicznie urządzeniem wykorzystującym doskonale zna-
ne metody oczyszczania ścieków, które dotychczas były stosowane w oczyszczalniach miejskich i przemy-
słowych. 

W systemie oczyszczania BIO DROP zastosowana została wysoce skuteczna metoda oczyszczania ście-
ków oparta o technologię SBR uzupełniona o pompę na wypływie.

Oczyszczalnia działa w systemie SBR w dwóch cyklach 12 godzinnych, co oznacza że wszystkie cykle następują po sobie w ściśle 
określonym przez producenta czasie. Nad prawidłową pracą urządzenia czuwa nowoczesny i niezawodny system sterowania. 

Ścieki surowe dopływają do osadnika, w którym następuję sedymentacja części stałych, które gromadzą  się na dnie zbiornika w 
postaci osadu. Dalej ścieki przelewają się przez specjalne zasyfonowanie do pierwszego biologicznego reaktora, w którym roz-
wija się tzw. osad czynny czyli mikroorganizmy oczyszczające ścieki. Wstępne podczyszczenie ścieków następuje w pierwszym 
reaktorze, który cały czas jest wypełniony (nigdy nie jest opróżniany). Pełni on także funkcję zbiornika retencyjnego, który zna-
cząco podnosi odporność oczyszczalni na nierównomierność w dopływie ścieków oraz gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie 
przy zróżnicowanym obciążeniu zwanego również wtórnym ładunkiem zanieczyszczeń. Z pierwszego reaktora ścieki przelewają 
się grawitacyjnie do drugiego, w którym są doczyszczane. W dwóch cyklach dobowych oczyszczone ścieki są odprowadzane z 
reaktora wtórnego do odbiornika. Drugi reaktor jest wyposażony w unikalny system recyrkulacji, którym w zależności od zapo-
trzebowania możemy odprowadzić nadmierny osad czynny do osadnika lub reaktora wstępnego..

Oczyszczalnia Bio Drop standardowo posiada pompę mechaniczną, co pozwala na budowę odbiornika oczyszczonych ścieków 
w dowolnej odległości od urządzenia. Dzięki temu rozwiązaniu mamy dużą swobodę w sposobie odprowadzania i zagospodaro-
wania ścieków oczyszczonych. 

Oczyszczone ścieki z oczyszczalni Bio Drop można odprowadzić np. do drenażu, studni chłonnej lub oczka wodnego. Doskonała 
jakość ścieków oczyszczonych pozwala także na odprowadzenie do ich cieków wodnych, rzek, strumieni, czy rowów melioracyj-
nych.

Kolejnym sposobem na zagospodarowanie oczyszczonych ścieków jest budowa podpowierzchniowego systemu nawadniania 
roślin. Ten sposób daje podwójne korzyści, ponieważ dodatkowo doczyszczamy ścieki, a jednocześnie podlewamy rośliny wodą 
bogatą w mikroelementy.

Oczyszczalnie Bio Drop charakteryzuje bardzo solidna i nowoczesna konstrukcja. Gęsto użebrowany korpus zbiornika z po-
lietylenu zapewnia trwałość i gwarantuje dużą wytrzymałość, dzięki czemu producent udziela 15 letniej gwarancji. Zbiorniki 
modułowe o konstrukcji pionowej doskonale przenoszą duże obciążenia, co pozwala uniknąć konieczności stosowania obsypki 
betonowej, a specjalny kształt zbiornika gwarantuje odpowiednie zakotwienie w gruncie. Możliwość zamontowania oczyszczalni 
na dużej głębokości (do 1,2 m pod gruntem) to kolejny atut, dzięki czemu ograniczamy konieczność stosowania drogich prze-
pompowni do ścieków surowych.

Wszystkie te cechy powodują, że biologiczna oczyszczalnia Bio Drop jest unikalnym i innowacyjnym produktem na rynku pol-
skim, a producent gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie w każdych warunkach wodno-gruntowych.

Oczyszczalnie Bio Drop charakteryzuje bardzo solidna i nowoczesna konstrukcja. Gęsto użebrowany korpus zbiornika z po-
lietylenu zapewnia trwałość i gwarantuje dużą wytrzymałość, dzięki czemu producent udziela 15-letniej gwarancji. Zbiorniki 
modułowe o konstrukcji pionowej doskonale przenoszą duże obciążenia, co pozwala uniknąć konieczności stosowania obsypki 
betonowej, a specjalny kształt zbiornika gwarantuje odpowiednie zakotwienie w gruncie. Możliwość zamontowania oczyszczalni 
na dużej głębokości (do 1,2 m pod gruntem) w dużej mierze pozwala uniknąć konieczności stosowania drogich przepompowni 
do ścieków surowych.

Wszystkie te cechy powodują, że biologiczna oczyszczalnia Bio Drop jest unikalnym produktem na rynku polskim, a producent 
gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie urządzenia w każdych warunkach wodno-gruntowych.

Oczyszczone ścieki z oczyszczalni Bio Drop można odprowadzić do:

Mocne strony oczyszczalni biologicznej Dio Drop:

• drenażu;

• studni chłonnej;

• systemu podpowierzchniowego nawadniania roślin. Nawadnianie liniowe w połączeniu z oczyszczalnią Bio Drop daje po-

dwójne korzyści. Doskonale oczyszczamy ścieki, a jednocześnie podlewamy rośliny wodą bogatą w mikroelementy; 

• oczka wodnego;

• cieków wodnych, rzek, strumieni, rowów melioracyjnych.

• reaktory biologiczne łączone szeregowo gwarantują stabilność procesu oczyszczenia;

• wytrzymałość zbiorników została potwierdzona przez certyfikat CERT 051/2017;

• możliwość wykorzystania odzyskanej wody do nawadniania roślin;

• możliwość głębokiego posadowienia pod gruntem (do 1,2m);

• jakość ścieków zgodna z najnowszą normą PN-EN 12566-3;

• możliwość pracy w każdych warunkach wodno-gruntowych;

• małe zapotrzebowanie na powierzchnię, ok. 2m2/osobę;

• praca w pełni automatyczna - niskie zużycie energii dzięki enrgooszczędnej dmuchawie;

• wywóz osadów tylko raz w roku; 

• minimalne koszty eksploatacji;

• gwarancja 15 lat na zbiornik oczyszczalni.

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków 
w systemie SBR - BIO DROP
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Zasada działania
Oczyszczalnia BIO DROP PLUS powstała w wyniku uzupełnienia oczyszczalni BIO DROP o koagulant PIX pozwalający skutecz-
nie redukować  biogeny oraz siarczany. Zatem oczyszczone ścieki metodą SBR po dodatkowym podczyszczeniu koagulantem 
spełniają rygorstyczne normy dla aglomeracji, zgodnie z którymi oprócz podstawowych parametrów takich jak BzT5, ChzT czy 
zawiesina należy również odpowiednio redukować fosfor i azot.Uzupełnianie koagulantu odbywa się  automatycznie poprzez 
umieszczony w skrzynce dozownik.

Są to urządzenia, które służą do budowy nowych instalacji z wykorzystaniem istniejących szczelnych zbiorników lub naprawy 
niedziałających oczyszczalni drenażowych lub biologicznych. Dzięki modułom oczyszczalni biologicznych użytkownik jest w sta-
nie znacząco zredukować koszty przebudowy oczyszczalni ścieków. Proponujemy dwa warianty – BIO DROP i BIO DROP PLUS.

Oczyszczalnie BIO DROP o większych przepływach są wykonane w zbiornikach z polietylenu na bazie dwuściennych rur struk-
turalnych. Dzięki mocnej konstrukcji mogą gromadzić i oczyszczać duże ilości ścieków.  Doskonale sprawdzają się w przypadku 
ścieków o dużych ładunkach oraz nierównomiernym dopływie. Dzięki zastosowaniu pompy mamutowej  możliwa jest recyrkula-
cja nadmiaru osadu czynnego z ostatniego reaktora do osadnika wtórnego. Jest to niezbędny element w przypadku okresowego 
braku dopływu ścieków. Oczyszczalnie te są również dostępne w wersji dla aglomeracji. 

Nasze oczyszczalnie można z powodzeniem stosować w hotelach, domach weselnych, szkołach, budynkach wielorodzinnych, 
halach produkcyjnych, supermarketach, osiedlach mieszkaniowych, miejscach obsługi podróżnych (MOP).

Ponieważ ścieki z obiektów innych niż gospodarstwa domowe wymagają każdorazowo indywidualnego podejścia, oferujemy 
doradztwo, analizę i pomoc w doborze odpowiednich technologii i urządzeń.

Oczyszczalnie przydomowe zlokalizowane na terenach aglomeracji  wpisanych do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych  (KPOŚK) muszą wykazywać się taką efektywnością oczyszczania, jaka została zapisana zgodnie z odpowiednimi 
normami dla danej aglomeracji (PN EN 12566 -3: PN-EN 12566-7 oraz rozporządzenie Ministra OchronyŚrodowiska z dnia 18 
listopada 2014). Oczyszczalnie BIO DROP PLUS skutecznie oczyszczają ścieki do poziomu wymaganego  w powyższych przepi-
sach i mogą być z powodzeniem stosowane na terenie aglomeracji. 

Oczyszczalnie dla aglomeracji  
BIO DROP PLUS

Moduły oczyszczalni biologicznych  
BIO DROP i BIO DROP PLUS

Oczyszczalnie osiedlowe  
30-200 RLM

Typ oczyszczalni Bio Drop 4 Bio Drop 8 Bio Drop 12

Liczba użytkowników 2-4 4-8 8-12

Objętość całkowita 2,6 m3 3,9 m3 5,2 m3

Przepływ nominalny 0,6 m3 / dobę 1,2 m3 / dobę 1,8 m3 / dobę

Średnica wlotu Ø 160 Ø 160 Ø 160

Średnice włazów / ilość Ø 600 / 2 szt. Ø 600 / 3 szt. Ø 600 / 4 szt.

Długość - L 2,50 m 3,75 m 5,00 m

Szerokość -S 1,25 m 1,25 m 1,25 m

Wysokość całkowita - H 1,86 m 1,86 m 1,86 m

Wysokość do wlotu - h 1,09 m 1,09 m 1,09 m

Wysokość nadbudowy - A 0,40 m 0,40 m 0,40 m
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Jeśli chcesz zmniejszyć rachunki za wodę, koniecznie 
zainwestuj w nasz podziemny system 
zagospodarowania wody deszczowej.

Zasada działania

Podstawowe wyposażenie Proponowane warianty

Zbiorniki na wodę deszczową

W wyniku rosnących kosztów wydobycia i uzdatnia-
nia wody oraz coraz bardziej kosztownych procesów 
oczyszczania ścieków z roku na rok wzrasta cena m3 
wody. 

Nasz system ECO DROP pomoże Państwu zbierać, 
magazynować, a następnie wykorzystać dobrodziej-
stwo natury, jakim jest woda deszczowa, do podlewa-
nia trawnika w okresie wiosna – jesień. Wodę tą można 
również wykorzystać m. in. do mycia samochodu, prac 
porządkowych dookoła domu itp. 

Woda deszczowa spływa systemem rynnowym z da-
chu, a następnie poprzez pionowy system spustowy 
doprowadzana jest rurami ułożonymi pod ziemią do 
zbiornika podziemnego. Woda opadowa spływająca  
z dachów jest relatywnie czysta, jednak nim woda trafi 
do zbiornika przepływa przez filtr koszowy, który za-
trzymuje większe zanieczyszczenia mechaniczne, takie 
jak liście czy drobne gałązki. Na użytkowniku spoczy-
wa obowiązek okresowej kontroli filtra i opróżnianie go  
z zanieczyszczeń. Nadmiar wody, który może okre-
sowo dopływać do zbiornika, zostaje odprowadzony 
poprzez automatyczny przelew poza zbiornik. Dzięki 
zastosowaniu pompy głębinowej uzyskujemy ciśnienie  
w zaworze czerpalnym i do podlewania trawnika mo-
żemy wykorzystać standardowe węże ogrodowe oraz 
naziemne zraszacze dostępne w punktach ogrodni-
czych. 

• zbiornik z polietylenu o określonej pojemności,
• filtr koszowy do oczyszczenia wody opadowej z dachu 

o maksymalnej powierzchni 350 m2, 
• pompa, 
• skrzynka ogrodowa z zaworem czerpalnym.

Oferujemy 3 podstawowe pojemności zbiorników do za-
gospodarowania wody deszczowej wykonanych techniką 
rotomouldingu 1200 l, 2400 l i 3600 l. Ponadto, możemy 
wykonać zbiorniki o dowolnej pojemności na bazie dwu-
ściennej rury strukturalnej z PEHD. 

W ofercie posiadamy również same zbiorniki na wodę  
deszczową.

Podziemny system zagospodarowania wody 
deszczowej do ogrodu ECO DROP
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