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Inaczej niż w typowych oczyszczalniach przydomowych typu przepływowego, AQUA 

Clean SBR jest zaprojektowana do oczyszczania ścieków w sposób sekwencyjny. 

Podczas dobowego procesu oczyszczania realizowane są dwa cykle po 12 godzin każdy. 

Każdy cykl podzielony jest na trzy następujące po sobie w sposób automatyczny fazy.

Oczyszczalnia AQUA Clean jest zaawansowaną oczyszczalnią ścieków pracującą w 

technologii niskoobciążonego osadu czynnego w systemie SBR z dodatkowym 

systemem stabilizacji osadów ściekowych. Całość procesu oczyszczania jest 

kontrolowana przez zespół sterujący, który zarządza pracą poszczególnych elementów 

oczyszczalni, takich jak napowietrzanie czy pompowanie ścieków przez pompy 

mamutowe. Oczyszczalnia AQUA Clean przeznaczona jest do oczyszczania ścieków 

bytowych z nieruchomości które nie są podłączone do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. 

Ścieki oczyszczone mogą być odprowadzane do środowiska (odbiornik gruntowy lub 

wodny). Oczyszczalnia AQUABLOC SBR jest kluczowym komponentem w strategii 

rozwiązania problemów ściekowych na terenach o rozproszonej zabudowie.

2. Proces oczyszczania ścieków AQUA Clean SBR.

1. Jak działa oczyszczalnia AQUA Clean SBR?

1. Faza napowietrzania. Ścieki w komorze bioreaktora są 

napowietrzane w określonych przez system komputerowy 

sekwencjach (napowietrzania i braku napowietrzania). W 

komorze bioreaktora wytwarza się osad czynny, który miesza się 

z napływającymi ściekami surowymi. System sterujący

2. Sedymentacja. W fazie tej komputer wyłącza napowietrzanie. 

W tej fazie widoczne jest opadanie osadu czynnego na dno 

komory. W zbiorniku tworzą się dwie wyraźne strefy: strefa z 

zsedymentowanym osadem oraz strefa klarowanej cieczy 

nadosadowej.

oczyszczalnią decyduje o przemiennym napowietrzaniu, dzięki któremu w bioreaktorze 

zachodzi proces oczyszczania ścieków. Podczas fazy napowietrzania realizowany jest 

także proces usuwania biogenów (azotu i fosforu).

3. Wypompowanie. W fazie tej oczyszczone ścieki zostają 

odpompowane pompą mamutową do rury odpływowej i 

odprowadzone do odbiornika. System wypompowujący ścieki 

oczyszczone jest zaprojektowany w taki sposób, że nie zasysa ani
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ścieków flotujących (z powierzchni bioreaktora) ani nie wypompowuje osadu 

zsedymentowanego.

UWAGA: oczyszczalnia AQUA Clean SBR dla prawidłowej pracy potrzebuje 

energii elektrycznej.

Po wykonaniu ostatniej fazy proces oczyszczania powtarza się. Zazwyczaj w 

oczyszczalni AQUA Clean SBR zachodzą dwa pełne cykle oczyszczania w ciągu dnia. 

Możliwa jest zmiana liczby cykli oczyszczania w zależności od indywidualnych potrzeb 

użytkownika. Jest to realizowane przez serwis producenta.

3. Budowa oczyszczalni AQUA Clean SBR.

AQUA Clean SBR składa się z jednego  zbiornika.

Zbiornik oczyszczalni zawiera:

ź Zbiornik wykonany z PEHD.

ź Układ doprowadzający ścieki wraz z rewizją.

ź Szczelne przejścia grodziowe do podłączeń węży powietrznych.

ź Pojemnik do poboru próbek ścieków oczyszczonych.

ź Pompę mamutową do odprowadzania ścieków oczyszczonych, wykonaną z 

tworzywa.

ź Nadstawkę Ø600 wysokości 350 mm.

ź System napowietrzania drobno pęcherzykowego przez dyfuzor rurowy.

Rysunek 1. AQUA Clean SBR 5RLM
wraz ze skrzynką techniczną

ź System sygnalizacji diodami LED stanu 

pracy oraz stanu alarmowego

ź Dmuchawę membranową

ź Obudowę techniczną wraz z fundamentem

ź Wyspa wraz z elektrozaworami oraz 

podłączeniem węży powietrznych

ź Mini rozdzielnię elektryczną wraz z 

wyłącznikiem nadprądowym

Zestaw sterowania pracą oczyszczalni 

zawiera:
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Proces oczyszczalni w przydomowej oczyszczalni ścieków AQUA Clean SBR 

realizowany jest w pełni automatycznie za pomocą elektrozaworów oraz dmuchawy. 

Sterownik zaprogramowany jest fabrycznie przez producenta i nie ma konieczności 

zmiany nastaw jego pracy. Zanik napięcia nie powoduje zmiany lub skasowania 

programu. Wszystkie elementy automatyki (sterownik, elektrozawory, dmuchawa) 

znajdują się w zewnętrznej obudowie/skrzynce o stopniu ochrony IP 54. Skrzynka 

techniczna powinna być zamontowana max. 3 m od zbiornika oczyszczalni. 

Odseparowanie podzespołów elektronicznych od agresywnego środowiska 

oczyszczalni gwarantuje długoletnią i bezawaryjną pracę.

5. Obsługa sterownika.

6.1. Zakazy.

Nie pozwól, aby produkty antybakteryjne dostały się przewodów kanalizacyjnych 

(zlew, wanna, toaleta, itp).

4. Uruchomienie systemu i jego kontrola.

Patrz - instrukcja sterownika dołączona do niniejszego dokumentu (załącznik nr 1).

6. Zakazy i nakazy w użytkowaniu oczyszczalni przydomowej.

Przydomowa oczyszczalnia jest zbiorem organizmów żywych które oczyszczają ścieki 

bytowe. Dlatego też do oczyszczalni należy doprowadzać tylko i wyłącznie ścieki 

bytowo- gospodarcze, należy także przestrzegać określonych reguł użytkowania.

ź Produkty antybakteryjne zabijają bakterie żyjące w oczyszczalni przydomowej.

ź Środki dezynfekujące są środkami antybakteryjnymi.

ź Alkohol jest antybakteryjny,

ź Niektóre płyny do mycia naczyń jest środkami antybakteryjnymi.

ź Wiele produktów myjących jest środkami antybakteryjnymi.

ź Antybiotyki i leki są są środkami antybakteryjnymi.

ź Środki dezynfekcji rąk są środkami antybakteryjnymi.

ź Środki odkażające sedesy (zawieszki WC) są środkami antybakteryjnymi.

ź Wszystkie produkty przeznaczone do zabijania zarazków są antybakteryjne,

ź Większość produktów chemicznych jest środkami antybakteryjnymi.

ź Wiele produktów kuchennych jest środkami antybakteryjnymi.

ź Płyny do dezynfekcji butelek niemowlęcych są środkami antybakteryjnymi.

ź Niektóre środki do polerowania naczyń są środkami antybakteryjnymi.
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Czyli produktów takich jak ręczniki sanitarne, tampony, pieluchy, prezerwatywy lub 

jakiekolwiek inne produkty nierozkładalne.

NIE wprowadzaj do kanalizacji lub oczyszczalni dużych ilości detergentów i 

wybielaczy.

Te środki powinny zostać wylane do separatorów tłuszczy i olejów.

NIE instaluj w kuchni młynków do odpadów.

Młynki do odpadów zaburzą pracę oczyszczalni.

NIE wlewaj do oczyszczalni wody z pieca (tzw. wody kotłowej).

ź Niektóre preparaty do zmywarek są środkami antybakteryjnymi.

ź Stosowanie wybielacza do czyszczenia toalety raz w tygodniu jest w porządku należy 

jednak dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia stosowania produktów 

przeciwbakteryjnych do innych zadań czyszczących.

Jeśli masz tzw. „wiosenne porządki”, opróżnij wiadra z nieczystościami po nich do 

specjalnego pojemnika w oczyszczalni miejskiej.

NIE wylewaj do kanalizacji lub oczyszczalni tłuszczy, olejów i smarów.

NIE wrzucaj śmieci do toalety.

Zmiękczacz wody zawiera duże ilości soli, a to zabija system oczyszczalni.

NIE wylewaj zmiękczacza wody do kanalizacji lub oczyszczalni.

NIE opróżniaj toalet chemicznych do kanalizacji domowej lub do oczyszczalni 

przydomowej.

Środki chemiczne tam stosowane są bardzo mocno antybakteryjne i zabiją ekosystem 

oczyszczalni.

Woda kotłowa zabija ekosystem oczyszczalni. Woda kotłowa wymaga sterylizacji i 

specjalnych punktów odbioru.

Wielu producentów zaleca środki chemiczne do czyszczenia, ale środki te 

zabijająekosystem oczyszczalni.

NIE wlewaj kondensatu z piece lub klimatyzacji do oczyszczalni lub kanalizacji.

Ten płyn ma bardzo niskie pH, które zabija ekosystem oczyszczalni.

NIE wlewaj odchodów zwierzęcych do kanalizacji lub oczyszczalni.

NIE wlewaj do oczyszczalnie lub kanalizacji krwi lub mleka.

NIE używaj środków chemicznych do sterylizacji wanny z hydromasażem.

Odchody zwierzęce zabijają ekosystem oczyszczalni.

Krew i mleko zabijają ekosystem oczyszczalni.
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Mydło zabija zarazki i bakterie, ale jest przyjazne dla ekosystemu oczyszczalni.

Płyny są bardziej przyjazne środowisku niż proszki.

Pierz regularnie przez cały tydzień.

Używaj mydła do rąk.

Wszystkie oczyszczalnie przydomowe wymagają okresowej obsługi (przez 

użytkownika lub serwisanta).

Używaj środków chemicznych przyjaznych środowisku (neutralnych).

Środki przyjazne środowisku są wytwarzane z ekstraktów roślin i są (w dużej mierze) 

pochodzenia naturalnego, czyli przyjazne dla oczyszczalni.

Oczyszczalnia „uczy” się i uodparnia na środki jakich używasz.

6.2. Nakazy.

Postaraj się używać ciągle takich samych środków czyszczących.

Używaj płynów zamiast proszków.

Przechowuj w pobliżu umowę serwisową oraz instrukcję obsługi.

Nie rób wielu prań tylko jednego dnia. Rozłóż je równomiernie na cały tydzień.

Używaj ręczników papierowych (papieru toaletowego) zamiast chusteczek 

higienicznych.

Po czyszczeniu pomieszczeń ręczniki papierowe muszą być wyrzucone do kosza a nie 

do sedesu. Należy również pamiętać o gościach, albowiem ich nawyki (lub leki jakie 

biorą) mogą powodować problemy w systemie kanalizacji.

NIE wlewaj do kanalizacji lub oczyszczalni wody deszczowej (z dachów, rynien, 

parkingów, wód powierzchniowych).

To wypłukuje osad czynny i bakterie z oczyszczalni. Niszczy ekosystem oczyszczalni.

NIE dopuszczaj osób postronnych i niewykwalifikowanych do obsługi oczyszczalni.

NIE wlewaj do kanalizacji lub oczyszczalni farb, rozpuszczalników i innych 

produktów do malowania.

Tego typu chemikalia zabijają ekosystem oczyszczalni.
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ź wizualna kontrola wlotu, wylotu oczyszczalni, mętności i koloru ścieku (raz na 

miesiąc), zapachu,

ź raz na miesiąc sprawdzenie czasu pracy kompresora, zaworów, oraz zapisywanie 

tych czasów do log-book’a,

Kontroli powinny podlegać:

ź sprawdzanie i czyszczenie filtra kompresora (raz na kwartał)

Oczyszczalnia AQUA Clean SBR musi być zawsze włączona (system musi być 

podłączony do energii elektrycznej). Użytkownik jest zobowiązany do kontroli pracy 

oczyszczalni i zapobiegania jej błędnej pracy. Prawie wszystkie błędy operacyjne 

(użytkownika) prowadzą do pogorszenia wydajności pracy systemu. Powinny one 

zostać wykryte we wczesnym stadium i natychmiast eliminowane przez użytkownika 

lub wykwalifikowanego serwisanta.

ź codzienne sprawdzenie prawidłowej pracy systemu sterującego, kontrola 

ewentualnych błędów w pracy systemu,

7. Obowiązki użytkownika.

Aby przeciwdziałać ewentualnym błędom pracy oczyszczalni, AQUA Clean SBR 

powinna być kontrolowana regularnie przez użytkownika lub serwisanta.

8. Serwisowanie oczyszczalni.

UWAGA. Jeśli nie jesteś pewien czy twoja oczyszczalnia AQUA Clean SBR pracuje 

poprawnie - poproś o pomoc serwisanta systemu lub najbliższego przedstawiciela 

handlowego dystrybutora.

Wszystkie oczyszczalnie przydomowe wymagają okresowego serwisu wykonywanego 

przez wykwalifikowany personel aby zapewnić poprawność pracy systemu oraz 

zabezpieczyć środowisko przed zanieczyszczeniami.

AQT Water SA prowadzi kursy szkoleniowe dla serwisantów, instalatorów oraz 

dystrybutorów systemu AQUA Clean SBR na wielu poziomach zaawansowania. AQT 

Water SA swoją wiedzą wspomaga również regionalne oraz krajowe służby ochrony 

środowiska. Kursy realizowane przez AQT Water SA obejmować mogą tak teoretyczne, 

jak i praktyczne aspekty obsługi oczyszczalni AQUA Clean SBR.

Oczyszczalnia AQUA Clean SBR może być serwisowana wyłącznie przez personel, 

który przeszedł specjalistyczne przeszkolenie w tym zakresie. Potwierdzeniem 

wysokiej jakości serwisu jest posiadanie przez serwisanta Certyfikatu wystawionego 

przez Dystrybutora systemu AQUA Clean SBR lub producenta – AQT Water.

7 z 16

AQUA CLEAN SBR - Instrukcja użytkowania

22 wrzesień 2021
Wersja 1.1.2021

Dla użytkownika



* UWAGA. Użytkownik ma obowiązek sprawdzić krajowe lub lokalne regulacje w 

zakresie ochrony środowiska i odnieść je do oczyszczalni AQUA Clean SBR. Tabela 

poniżej opisuje jedynie wymagania producenta. poszczególne czynności obsługowe 

mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu - użytkownik ma obowiązek 

potwierdzić je z władzami lokalnymi.

AQT Water SA zawsze rekomenduje, aby krajowy dystrybutor posiadał sieć serwisową 

dla oczyszczalni AQUA Clean SBR. O szczegóły zapytaj: 0048 510 255 900 lub 

hello@aqtwater.com.

Nieprawidłowa obsługa i serwisowanie (lub brak serwisu) oczyszczalni AQUA Clean 

SBR skutkować będzie cofnięciem gwarancji.

Interwały serwisowe dla oczyszczalni AQUA Clean są następujące:

W dniu montażu oczyszczalni

Po 3 miesiącach od instalacji

W miarę możliwości każdego dnia

Uruchomienie instalacji

Pierwszy serwis po uruchomieniu oczyszczalni

(ewentualnych blokad)
Wizualna kontrola wlotu i wylotu

Raz na miesiąc

Co 6 miesięcy

Co 3 miesiące

Co 12 miesięcy

Kontrola czasu pracy dmuchawy, zaworów, 
całego systemu

Normalny serwis realizowany przez technika

Czyszczenie filtra dmuchawy

Opróżnienie oczyszczalni z osadów

Sprawdzanie poprawnej pracy oczyszczalni

Raz na miesiąc

Interw
ały serw

isów

W czasie kontroli pracy systemu przez serwisanta, poniższe czynności muszą być 

wykonane:

ź kontrola zapisów użytkownika w log-book-u (czasy pracy systemu w okresie od 

poprzedniego serwisu),

ź sprawdzenie filtra dmuchawy i ewentualne jego wyczyszczenie,

ź kontrola pracy dmuchawy (wg wytycznych producenta dmuchawy),

ź kontrola pracy sterownika oraz elektrozaworów,
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Oczyszczalnia AQUA Clean SBR musi być okresowo opróżniania ze ścieków. Ta 

czynność musi być wykonana przez tabor asenizacyjny z odpowiednim pozwoleniem 

(licencją). Przy standardowym użytkowaniu oczyszczalnia AQUA Clean SBR musi być 

wybierana (opróżniana) raz na 12 miesięcy, jednakże jako że ścieki są różne - każdy 

system będzie pracował inaczej i częstotliwość wybierania może być inna, np. raz na 9 

miesięcy (jednak nie może być rzadsza niż raz na 12 miesięcy).

9. Opróżnianie oczyszczalni z osadów.

W celu określenia potrzeby usunięcia osadu w oczyszczalni ścieków, należy 

przeprowadzić test sedymentacji osadu. Badanie polega na zmierzeniu objętości (SV) 

osadzania się osadu w jednostce czasu. SV30 oznacza objętość osadu 

zsedymentowanego w pojemniku 1000 ml w okresie 30 minut. Wynik osiągnięty jest 

miarą ilości osadów występującego w oczyszczalni ścieków. Pomiar SV30 prowadzi się 

w 1000 ml cylindra miarowego.

ź objętość osadu zsedymentowanego w 30 minut ( < 800 ml/l),

ź ogólne sprawdzenie czystości systemu i jego ewentualne wyczyszczenie,

Jeśli objętość osadu zsedymentowanego w 30 minut jest większa niż 800  ml/l, 

wtedy osad z oczyszczalni musi zostać usunięty.

 wyregulowanie pracy zaworów lub dmuchawy,

ź  koncentracja tlenu rozpuszczonego w bioreaktorze (O2/l > 2 mg),

Po każdej usłudze serwisowej powinien być przygotowany raport, opisujący pracę  

systemu oraz wszelkie dodatkowe działania, które należy podjąć, aby zwiększyć 

wydajność systemu. Ważne jest, aby zachować zapisy z czynności serwisowych przez 

okres co najmniej pięciu lat w celu zapewnienia zgodności z przepisami krajowymi lub 

lokalnymi.

W celu ułatwienia obsługi, obszar wokół oczyszczalni ścieków musi być łatwo 

dostępny, zaś sama oczyszczalnia utrzymana w czystości, aby umożliwić inżynierowi 

ds. serwisu nieograniczony dostęp do zbiornika. Dotyczy to w równym stopniu 

wszystkich komór oczyszczalni, ewentualnych przepompowni (jeśli zastosowano),  

studzienek  poboru próbek (jeżeli występuje), i punktów zrzutu ścieków 

oczyszczonych.

ź sprawdzenie wentylacji oczyszczalni,

ź sprawdzenie jakości pracy bioreaktora:
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Sposób pomiaru osadu zsedymentowanego:

100

300

400

500

600

700

800

900

1000

200

100

300

400

500

600

700

800

900

200

Napełnij cylinder świeżym
osadem z napowietrzanego
bioreaktora do poziomu
1000 ml

Odczytaj poziom
osadu w cylindrze,
usuwanie osadu należy
przeprowadzić jeśli wynik
jest >800 ml/l

1000

30 minut

ź Z komory napowietrzania pobierz 

próbkę osadu czynnego i przelej 

ją do cylindra badawczego,

ź Napełnij cylinder świeżym 

osadem z napowietrzanego 

bioreaktora do poziomu 1000 ml,

ź Włącz oczyszczalnię - bioreaktor, 

aby wymusić mieszanie osadu 

czynnego,

Przygotuj cylinder badawczy o 

objętości 1000 ml, 

Po opróżnieniu osadnika wstępnego, zbiornik ten musi być NATYCHMIAST 

wypełniony wodą do poziomu wylotu cieczy ze zbiornika (woda musi się przelewać). 

Jest to szczególnie ważne w sytuacji podwyższonego poziomu wody gruntowej.

ź Obecność tłuszczów, olejów i smarów.

ź Pozostaw cylinder z osadem w miejscu bez drgań na 30 minut,

Oczyszczalnia AQUA Clean SBR może wymagać opróżniania też i w innych 

sytuacjach, takich jak:

ź Obecność materiału nie ulegającego rozkładowi (szmaty, plastikowe torebki, etc).

ź Odczytaj poziom  osadu, i jeżeli osadu w cylindrze jest więcej niż 800 ml/l, należy 

przeprowadzić usuwanie osadu z oczyszczalni.

ź Odprowadzanie do oczyszczalni AQUA Clean SBR substancji antybakteryjnych.

UWAGA: Użytkownik bezwarunkowo musi przechowywać i udostępniać na  żądanie  

władz lokalnych lub krajowych potwierdzenia opróżniania oczyszczalni oraz 

wykonanych czynności serwisowych z ostatnich pięciu lat.

W miejscach gdzie możliwym jest zanotowanie podwyższonego poziomu wody 

gruntowej istnieje możliwość zgniecenia zbiornika lub jego wypchnięcie z gruntu 

(jeżeli nie jest on napełniony cieczą). Aby temu przeciwdziałać, bezwarunkowo po 

opróżnieniu zbiornika należy go wypełnić wodą do poziomu wylotu.
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10. Typowe instalacje.

1. Instalacja montowana grawitacyjnie bez użycia przepompowni. 

2. Instalacja z zastosowaniem przepompowni ścieku oczyszczonego. 
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11. Tabela kontrolna oczyszczalni AQUA Clean SBR.

Po wypełnieniu, proszę pozostawić oryginał wraz z instrukcją w domu w pobliżu 

oczyszczalni, a kopię wysłać do dystrybutora (instalatora) systemu.

Właściciel Instalator

Nazwisko: ..........................................................

Imię: ...................................................................

Adres: .................................................................

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

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

Data instalacji oczyszczalni AQUA Clean: ........................................................................................

Data uruchomienia oczyszczalni AQUA Clean: ................................................................................

Liczba pokoi/łazienek itp.: ................................. Liczba stałych mieszkańców/pracowników: ......

Warunki wilgotne: Warunki suche: Warunki trudne: Inne:

Odprowadzenie ścieków oczyszczonych do: W nasypie W gruncie

Wentylacja pionu 
kanalizacyjnego

Dodatkowa 
wentylacja wysoka

Przepompownia 
ścieku surowego

Studzienka poboru 
próbek

Drenażu Studni chłonnej Cieku wodnego Inne: ....................

Nazwa firmy: ......................................................

Nazwisko: ..........................................................

Imię: ...................................................................

Adres: .................................................................

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

..........................................................................................................................................................
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ź projektem budowlanym wykonanym przez uprawnionego projektanta 

ź warunkami gruntowo-wodnymi jakie istnieją w miejscu montażu przez cały rok, 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków AQUA Clean SBR została zainstalowana 

zgodnie z: 

Deklaracja:

ź krajowymi oraz lokalnymi wymogami technicznymi oraz przepisami dot. jakości 

ścieków aktualnymi na dzień montażu dla terenu gdzie oczyszczalnia została 

zamontowana, 

ź Wytycznymi instrukcji montażu, użytkowania, serwisowania oczyszczalni AQUA 

Clean SBR, 

Podpisano w: ..................................................... Data: ..................................................................

Czytelny podpis właściciela Czytelny podpis (pieczątka) 
lokalnego wydz. budownictwa

Czytelny podpis instalatora
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Produkty których nie można wrzucać do oczyszczalni (lista nie jest pełna). 

12. Przeciwdziałanie nieprawidłowemu działaniu oczyszczalni. 

Produkty, substancje, płyny, które nie 
mogą dostać się do oczyszczalni lub 

kanalizacji
Co się zdarzy w oczyszczalni Gdzie wyrzucić

Plastry

Popiół

Chemia czyszcząca

Krew zwierząt, odchody zwierząt

Woda cementowa

Chemikalia

Papierosy

Środki czyszczące

Chusteczki higieniczne

Prezerwatywy

Olej do gotowania

Korki, zatyczki, zakrętki

Patyczki higieniczne

Środki dezynfekujące

Olej silnikowy

Olej smażalniczy

Resztki jedzenia

Leki

Mleko

Tłuste odpady

Oleje, zmywacze

Pestycydy

Chemia zdjęciowa

Chemia do czyszczenia rur (kret)

Żyletki

Podpaski

Tampony

Kleje do tapet

Zatyka oczyszczalnię

Nie rozkłada się

Zatruwa oczyszczalnię

Zatruwa oczyszczalnię

Twardnieje, zatyka i niszczy oczyszczalnię

Zatruwa oczyszczalnię

Zatyka oczyszczalnię

Zatruwa oczyszczalnię

Zatyka oczyszczalnię

Zatyka oczyszczalnię

Zatyka oczyszczalnię

Zatyka oczyszczalnię

Zatyka oczyszczalnię

Zabija bakterie w oczyszczalni

Zatruwa oczyszczalnię

Zatyka oczyszczalnię

Zatyka oczyszczalnię

Zatruwa oczyszczalnię

Zatruwa oczyszczalnię

Zatruwa oczyszczalnię

Zatyka oczyszczalnię

Zatruwa oczyszczalnię

Zatruwa oczyszczalnię

Zatruwa oczyszczalnię

Zatyka oczyszczalnię

Zatyka oczyszczalnię

Zatyka oczyszczalnię

Zatyka oczyszczalnię

Śmietnik

Śmietnik

Specjalistyczna firma

Śmietnik

Specjalistyczna firma

Specjalistyczna firma

Śmietnik

Specjalistyczna firma

Śmietnik

Śmietnik

Śmietnik

Śmietnik

Śmietnik

Nie używać

Specjalistyczna firma

Śmietnik

Śmietnik

Specjalistyczna firma, apteka

Śmietnik

Specjalistyczna firma

Specjalistyczna firma

Specjalistyczna firma

Specjalistyczna firma

Specjalistyczna firma

Śmietnik

Śmietnik

Śmietnik

Śmietnik

Kostki WC

Chusteczki nawilżane

Zabija bakterie w oczyszczalni

Zatyka oczyszczalnię

Nie używać

Śmietnik
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Historia serwisowania

Lp.
Pierwsza 
kontrola 

serwisowa

Serwis
systemu

Czyszczenie 
filtra 

dmuchawy

Opróżnianie 
oczyszczalni

Wymiana 
dyfuzora i 
membran 

dmuchawy

pracy 
dmuchawy i 
sterownika

Kontrola

(data podpis) (data podpis) (data podpis) (data podpis) (data podpis) (data podpis)
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Notatki

KRS 0000613366; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7182097870. 
Wysokość kapitału zakładowego: 236.000,00 zł

Producent:

AQT Water S.A.
ul. Poznańska 148A
18-400 Łomża

T.: (+48) 86 218 03 29
www.aqtwater.com
hello@aqtwater.com
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