
Oczyszczalnia

przydomowa  BioDisc



Kingspan Environmental Polska

Rokietnica k. Poznania, Polska

Rokietnica k. Poznania, Polska



Kingspan Environmental jest liderem branży ochrony środowiska w Europie. Marka Kingspan Klargester to
część całej grupy odpowiadająca za gospodarkę wodno-ściekową. Funkcjonuje na rynku europejskim od ponad 60
lat, jako producent kompletnych i nowoczesnych rozwiązań wodno-ściekowych. Głównymi produktami marki są
przydomowe oraz lokalne oczyszczalnie ścieków, a także przepompownie oraz separatory.

Firma Natalis Garden Pl jest autoryzowanym instalatorem i dystrybutorem marki Kingspan Klargester.
Zdobyte doświadczenie zaowocowało wieloma fachowymi instalacjami, dzięki czemu firma cieszy się wśród
Klientów bardzo dobrą opinią. Natalis garden Pl zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji- począwszy od
doboru, poprzez projekt, zdobycie dofinansowania, aż po instalację zgodnie z wytycznymi producenta.

✓ 1955 Powstanie firmy Klargester i rozpoczęcie produkcji 
✓ 1974 Wprowadzenie pierwszej wersji BioDisc®
✓ 1998 Sprzedano 250 000 urządzeń na rynku europejskim
✓ 2012 Zaprojektowanie i poddanie rygorystycznym testom innowacyjnej oczyszczalni BioFicient



NAJSZERSZA OFERTA NA RYNKU! 

✓ Cztery technologie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

✓ Cztery modele przydomowych osadników gnilnych.



NAJSZERSZA OFERTA NA RYNKU! 

✓ Lokalne oczyszczalnie ścieków- rozwiązania do ponad 4000RLM.

✓ Systemy zbierania wody deszczowej.



BioDisc PREMIUM
Oczyszczalnie z obrotowym złożem biologicznym



10 FAKTÓW
✓ Od 1974 roku w ofercie.

✓ Ponad 100 000 zainstalowanych BioDisc®.

✓ Badania zgodnie z PN-EN:12566-3+A2:2013 wykonane w Aahen.

✓ Technologia odporna na niedociążenie.

✓ Materiał zbiorników: GRP (Glass Reinforced Plastic).

✓ Typoszeregi: 6, 12, 18, 25, 35, 50…. 800RLM (w 1 zbiorniku).

✓ Waga najmniejszego zbiornika: (do 6RLM, 310 – 400kg).

✓ System dawkowania ścieku.

✓ Niskie koszty eksploatacji.

✓ Opcje: zintegrowana pompownia, systemy GSM, chemiczna redukcja fosforu, układy 

zawracania osadu nadmiernego.



Bardzo mocne, odporne na agresywne środowisko, monolityczne 
zbiorniki z GRP występują w kilku wersjach wysokościowych– zależnie od 
zagłębienia rury doprowadzającej ściek na działce Inwestora (45, 75, 100, 125cm).

Waga:
BioDisc do 6RLM, wlot 45cm: 310kg
BioDisc do 6RLM, wlot 75cm: 325kg
BioDisc do 6RLM, wlot 125cm: 380kg

Duży może więcej…



Jak działa, 4 kroki…

1 etap

Ściek surowy dopływa do osadnika wstępnego, 

gdzie następuje mechaniczne oczyszczanie; 

rozdrobnienie i zatrzymanie frakcji stałej, 

tłuszczów, rozcieńczenie i neutralizowanie 

chemii domowej.   

Pozbawiony większości zawiesin, ściek 

o uśrednionym składzie przepływa do strefy tarcz.



Jak działa, 4 kroki…

2 etap

Dzięki niewielkiej mocy motoreduktorowi (50W) 

następuje powolny obrót tarcz. Tarcze są częściowo 

zanurzone w ściekach, dzięki czemu na ich 

powierzchni stworzone są warunki tlenowe. Bakterie 

porastające tarcze oczyszczają ściek biologicznie.

Dalej ściek jest dawkowany za pomocą kubeczków 

do drugiej strefy tarcz.



Jak działa, 4 kroki…

3 etap

Dawkowany przez system kubeczków ściek dopływa 

do drugiej strefy tarcz, gdzie następuje jego 

doczyszczenie w warunkach tlenowych.

Dzięki dawkowaniu stworzone zostały stabilne 

warunki do rozwoju zdrowej, efektywnej błony 

biologicznej.

Ściek przepływa dalej do osadnika wtórnego.



Jak działa, 4 kroki…

4 etap

W osadniku wtórnym zatrzymywana jest 

obumierająca błona biologiczna oraz pozostałości 

drobnocząsteczkowej zawiesiny.

Oczyszczony ściek wypływa z oczyszczalni przez 

zasyfonowany odpływ do odbiornika, którym może 

być rzeka lub grunt.



Przykład realizacji BioDisc do 6 osób, zdjęta pokrywa.
Łatwy i szybki dostęp do elementów eksploatacyjnych, także usuwania osadu.



Opatentowany system dawkowania ścieku reguluje przepływ przez oczyszczalnię
oraz gwarantuje odporność na nierównomierny dopływ.

Rozwiązanie dawkuje ściek przy małym dopływie lub całkowitym braku, aby
retencjonować ściek przy chwilowych zwiększonych dopływach.





BioDisc PREMIUM
Dziś płacisz więcej,
Oszczędzasz latami





OPCJA:

Zintegrowana pompownia ścieków oczyszczonych (BA/BB)

- Wysokosprawna pompa Ebara.
- Oczyszczalnia i pompownia w 1 zbiorniku.
- Jeden producent, jedna gwarancja.



✓ Standardowa dostawa obejmuje kompletną oczyszczalnię ścieków 

z panelem informacyjno-kontrolnym.

✓ Panel informuje użytkownika o prawidłowej pracy

lub potencjalnej awarii.

✓ Możliwość instalacji w budynku lub poza nim.

KOD OPIS BŁĘDU

F1 Brak zasilania elektrycznego w urządzeniu

F3 Alarm wysokiego poziomu został aktywowany (jeżeli podłączony/opcja)

F4 Sprawdzić bezpiecznik pompy opróżniającej (jeżeli podłączona/opcja)

F5 Sprawdzić bezpiecznik silnika

F6 Sprawdzić bezpiecznik pompy dozowania koagulantu (jeżeli podłączona/opcja)

F7 Sprawdzić bezpiecznik pompy zawróconego  osadu (jeżeli podłączona/opcja)

F8 Załączony alarm braku obrotów (jeżeli podłączona/opcja)

-- Wystąpił błąd urządzenia, który został automatycznie usunięty



Kliknij dwukrotnie na obraz poniżej, aby uruchomić animację

https://www.youtube.com/watch?v=gHvphNFN0P0


10 powodów, dlaczego wybrać BioDisc
✓ REALNA wysoka skuteczność oczyszczania potwierdzona 100 tysiącami realizacji.

✓ Inwestycja na lata- niskie koszty eksploatacji krótko i długoterminowej.

✓ Brak mechanicznego wtłaczania powietrza minimalizuje ryzyko powstania 

nieprzyjemnych zapachów.

✓ Cicha praca (poniżej 45dB).

✓ System dawkowania ścieku.

✓ Nie stosujemy biopreparatów ani innych podobnych środków wspomagających.

✓ Mała powierzchnia instalacji.

✓ Łatwy dostęp z poziomu pokryw do elementów eksploatacyjnych.

✓ Prosta obsługa.

✓ Solidna konstrukcja zbiorników z GRP.



Zaufaj doświadczeniu

Od projektu, do realizacji

Twój lokalny instalator

Natalis Garden  Pl
Pelnik 1g, 14-105 Łukta 
Tel. 693 796 046
www.natalisgarden.pl


