
Już dziś możesz rozbudować swój osadnik 
(szambo) na biologiczną oczyszczalnie SBR.   

Przykładowe opcje:  

V.1 : Osadnik gnilny + Zestaw QUMKAM = 
Biologiczna oczyszczalnia ścieków (znak CE, 
certyfikat normy  PN EN 12566-3) 

V.2 : Oczyszczalnia drenażowa + Zestaw QUMKAM = 
Biologiczna oczyszczalnia ścieków (znak CE, 
certyfikat normy  PN EN 12566-3) 

V.3 : Betonowy zbiornik na szambo + Zestaw 
QUMKAM = Biologiczna oczyszczalnia ścieków (znak 
CE, certyfikat normy  PN EN 12566-3) 

Zestaw dozbrojeniowy może być 
zastosowany w nowych rozwiązaniach, jak 
również w użytkowanych już zbiornikach. 

Sterowniki QUMKAM® pracują na całym świecie już w 
ponad 10.000 domów. 

Z E S TAW  D O Z B R O J E N I O W Y  Q U M K A M ®  S B R  
Zestaw dozbrojeniowy QUMKAM® SBR to wysokiej klasy system adaptacyjny przeznaczony do 

osadników gnilnych, oczyszczalni drenażowych oraz szamb. Dzięki zastosowaniu QUMKAM® SBR 
otrzymujesz w pełni  biologiczną oczyszczalnie ścieków zgodną z unijną normą EN PN 12566-3. 
Pozbywasz się również nieprzyjemnych „zapachów” gnilnych. System może być zastosowany w 

zbiornikach betonowych i plastikowych.

STEROWNIK SBR:  

Sterownik jest odseparowany od otoczenia, zabezpieczony wg 
standardu IP65. Wyposażony jest w zestaw zabezpieczający od 
spadku energii. System działający na zasadzie plug&play. 
Sterownik działa dla oczyszczalni od 2 do 25 osób. Bez potrzeby 
serwisowania. Udowodniona bezproblemowa praca w ponad 
10.000 domów. Sterownik jest odporny na błędy i pomyłki 
użytkownika.

ELEKTROZAWORY:  

Zawory bardzo łatwe do wymiany w przypadku ewentualnej 
awarii. Połączenia wykonane jako tzw. Szybkozłączki (niebieskie). 
Połączenie ze sterownikiem poprzez złączkę telekomunikacyjną. 

IP65. Każdy sterownik może być wymieniony/naprawiony na 
miejscu. Udowodniona praca w okresie co najmniej  87.600 
godzin (10 lat). Odporne na błędy użytkownika 

DYFUZOR, DMUCHAWA, SYSTEM POMP 
MAMUTOWYCH:  

Zestaw QUMKAM® SBR zawiera również , dmuchawę 
membranową (60W dla 6RLM), dyfuzor rurowy, system pomp 
powietrznych wraz z niezbędnymi elementami połączeniowymi.  
Wszystko spakowane jest w dwóch kompaktowych pudełkach 
kartonowych, łatwych do transportu i składowania. Każdy zestaw 
zawiera szczegółową instrukcję montażu. 

Sterownik QUMKAM® z 
naszą zadowoloną żabą

Technologia zaprojektowana 
w Dolinie Krzemowej 

Elektrozawory odseparowane 
od sterownika

Opatentowane. Całość 
wykonana w Europie. 

Zestaw QUMKAM 
po złożeniu 

Oznakowanie na opakowaniu
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Q U M K A M ®  S B R

 W zależności od rodzaju SBR, system 
QUMKAM® osiąga skuteczność oczyszczania 

nawet na poziomie 
 97.9 % (BOD5 ) i 95.5 % (ChZT).  

Powyższe redukcje potwierdzone są w 
laboratorium notyfikowanym dla normy  

PN EN 12566-3.  
QUMKAM® jest po prostu magicznym 

pudełeczkiem z systemem adaptacyjnym.

ŚRODOWISKO JEST 
DLA NAS 

NAJWAŻNIEJSZE

Przedstawione materiały graficzne są poglądowe, szczegółowe rysunki znajdują się w instrukcji obsługi.
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Szanowni Pa!stwo
Z wielk! przyjemno"ci! przedstawiamy nowy Katalog produktów AQUATECH (AQT), Luty 2019. 
Znajdziecie w nim Pa#stwo wiele nowo"ci produktowych, zbiór nowych rozwi!za# technicznych oraz innowacyjne tech-
nologie. 
Na uwag$ zas%uguje przede wszystkim nowe, innowacyjne rozwi!zanie w zakresie komunikacji u&ytkownika ze sterow-
nikiem oczyszczalni w technologii oneFINGER. Rozwi!zanie umo&liwia kontrolowanie i zarz!dzanie prac! oczyszczalni za 
pomoc! aplikacji w smartfonie. 
Katalog zawiera tak&e nowe produkty powsta%e we wspó%pracy z Partnerem spó%ki, firm! SOTRALENTZ z Grupy RIKUTEC. 
Oferta AQUATECH (AQT) to najszersza na europejskim rynku oferta z zakresu indywidualnej asenizacji. Szeroki wybór 
oczyszczalni "cieków w ró&nych technologiach zaspokoi potrzeby i wymagania wszystkich klientów, a tak&e odpowiada 
wszystkim warunkom technicznym, lokalnym i formalnym w ka&dym miejscu w Polsce i Europie. 
W katalogu znajdziecie Pa#stwo równie& bardzo szerok! gam$ zbiorników i systemów zarz!dzania i zagospodarowania 
wod! deszczow!, przeznaczonych do budownictwa jednorodzinnego jak równie& przemys%owego. W ofercie znajduj! si$ 
tak&e zbiorniki technologiczne, jedno i dwu-p%aszczowe. 
Personalizujemy, adpoyujemy i modernizujemy na zlecenie rozwi!zania techniczne dostosowane do indywidualnych  
potrzeb ka&dego klienta, niezale&nie od przeznaczenia i poziomu wymaga# technicznych. 

Zapraszamy do zapoznania si$ z ofert!. 

Maciej PAWLUK 
Cz%onek Zarz!du, CSO 

AQUATECH SA. 
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Nazwa produktu

!

Waga 
kg

Ø "rednica 
wlotu mm

D#ugo"$ 
cm

Szeroko"$ 
cm

Wysoko"$ 
cm

Wysoko"$ 
wlotu cm

Wysoko"$ do 
wylotu cm

%rednica 
w#azu mm

AT122 EPURBLOC 2000 86 127 168 122 145 127 125 1 x 600

AT122 EPURBLOC 3000 95 100 244 122 145 127 125 2 x 400

AT122 EPURBLOC 4000 110 100 315 122 145 127 125 2 x 400

AT122 EPURBLOC II generacji

Osadnik EPURBLOC II-generacji -3000l

Zbiorniki z serii AT122 EPURBLOC II Generacji s& konstrukcyj-
nie wzmocnione i odporne na dzia#anie napr'(e) statycznych 
i dynamicznych. 

Osdaniki gnilne z filtrem doczyszczj&cym przystosowane do 
gromadzenia i przechowywania "cieków bytowo-gospodar-
czych, wód opadowych i substancji zwi&zanych z eksploatacj& 
budynków jednorodzinnych.

CECHY PRODUKTU:
• P!ytka, owalna geometria zbiornika. 
• Wysoko"# nasypu do 80 cm w przypadku standardowej 

instalacji.

• Lekki i wytrzyma!y materia! PEHD, zbiornik produkowany 
metod$ wydmuchu. 

• Wyodr%bnione pod!$czenie do systemy wentylacji 
wysokiej. 

• Filtr doczyszczaj$cy z lekkim materia!em filtracyjnym.

Osadnik EPURBLOC II-generacji - 4000l

Z A S T O S O WA N I E

Nowe osadniki gnilne lub tzw 
„oczyszczalnie drenażowe”. 
Zestaw QUMKAM® SBR dla 
6RLM przeznaczony jest dla 

pojemności zbiorników od 2000l 
do 3500l. 

Zestaw QUMKAM SBR może być 
zastosowany w każdym typie 
osadnika gnilnego, każdego 
producenta (np. Sotralentz) 

Zestaw dozbrojeniowy może 
być instalowany w tzw. 

„oczyszczalniach drenażowych” 
już funkcjonujących. Montaż 
zestawu jest prosty i zajmuje 

3-4h do uzyskania pożądanego 
efektu. QUMKAM® SBR 

poprawia pracę oczyszczalni, 
efektywność oczyszczania oraz 
zwiększa komfort użytkownika 

(eliminuje nieprzyjemne 
zapachy). 

Zestaw QUMKAM SBR może 
być również montowany w 

bezodpływowych zbiornikach 
betonowych tzw. szambach. 
Należy skontaktować się z 

producentem w celu adaptacji  
rysunków, W przypadku 
adaptacji szamba należy 

dodatkowo wykonać 
odbiornik ścieku 
oczyszczonego.  


