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Pełnobiologiczne          

oczyszczanie ścieków



 Najnowocześniejszy sterow          
     nik zapewnia niezakłóconą     
     eksploatację    

    6-wierszowy wyświetlacz   
      grafi czny

 Bezpieczna i prosta obsługa

 Kompaktowa budowa dzięki         
    zintegrowanym zaworom elek 
    tromagnetycznym

 Zamiast syfonów           
    (podnośników) ścieków oczy     
    szczonych alternatywnie      
    można zastosować pompę z     
    silnikiem zatapialnym

 Oczyszczalnia charakte-
ryzuje się niskim nakładem 
inwestycyjnym i ekonomiczną 
eksploatacją

 Oczyszczalnia jest odporna 
na zużycie, ponieważ działa 
bez zespołów elektrycznych w 
ściekach

 Oczyszczalnia posiada 
aprobata techniczna Niemie-
ckiego Instytutu Techniki Bu-
dowlanej (DiBT) w Berlinie
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Pełnobiologiczne oczyszczanie ścieków z wykorzystaniem 
najnowocześniejszej technologii sprężarkowej przez kompletną nową 
instalację lub zestaw do przezbrojenia istniejących zbiorników

OCZYSZCZLNIE ŚCIEKÓW 
AQUATO®KOM – NAZE 
DOŚWIADCZENIE TO 
PAŃSTWA PEWNOŚĆ 



Zespoły techniczne oczyszczalni AQUATO® 
KOM chronią przejrzyście zaprojektowane, 
stabilne szafki sterownicze.

AQUATO®KOM KOMPAKTOWA BUDOWA MODUŁOWA

DO WYBORU: KONSOLA Z SZAFKĄ NAŚCIENNĄ LUB SMUKŁA SZAFKA DO USTAWIENIA POZA BUDYNKIEM!



  

nowe! PRAKtYcZne!

  Jeden uchwyt - do prostego zawieszenia 

  Wszystkie rury na jednym uchwycie

  Kompaktowe urządzenie tech nologii
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W rezultacie łatwej instalacji zespołów AQUATO w 
zbiorniku betonowym lub z tworzywa sztucznego  
powstaje pełnobiologiczna oczyszczlnia ścieków

SKUTECZNY SPOSÓB 

DZIAŁANIA PAŃSTWA NOWEJ 
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