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BioFicient
Podwójny bioreaktor

Kingspan Water and Energy 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 kilkuset fachowymi instalacjami
biologicznych oczyszczalni ścieków, 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



BioFicient
Podwójny bioreaktor

✓ Technologia: złoża ruchome z podwójnym bioreaktorem.

✓ Typoszeregi: 4, 6, 8, 10, 15, 20, 30RLM.

✓ Stosunek cena/jakość.

✓ Pojedynczy otwór włazowy- estetyka po instalacji.

✓ Bardzo mocny zbiornik z PE- zagłębienie rury do 150cm!

✓ Brak konieczności dodawania biopreparatów.

✓ Opcja: zintegrowana pompownia.

BioFicient w 7 punktach  



Ilość RLM Przepływ 
[l/d]

Długość
[cm]

Średnica 
[cm]

Zagł. Wlotu 
[cm]

Materiał

BioFicient A 4 600 200 132 50-150 PE

BioFicient 1 6 900 250 147 50-150 PE

BioFicient 2 8 1200 376 142 50-150 GRP

BioFicient 3 10 1500 376 142 50-150 GRP

BioFicient 4 15 2250 3230 192 50-150 GRP

BioFicient 5 20 3000 4390 192 50-150 GRP

BioFicient 6 30 4500 6220 192 50-150 GRP

BioFicient



Osadnik wstępny

Osadnik 
wtórny

Podwójny
bioreaktor



•Jak BioFicient działa?
ETAP I:

✓ Dopływ ścieku surowego do oczyszczalni.

✓ Uspokojony dopływ zwiększa skuteczność.

✓ Cięższe cząstki opadają na dno, tłuszcze zostają na powierzchni.

✓ Skład ścieku jest uśredniony.

✓ Sklarowany ściek pozbawiony większości zawiesin przepływa do
I części oczyszczania tlenowego.

ETAP II:

✓ I strefa tlenowa: dzięki tlenowi, który dostaje się przez
dyfuzory możliwe jest wytworzenie błony biologicznej na
kształtach z tworzywa.

✓ Błona biologiczna oblepiająca kształtki- zespół bakterii
tlenowych oczyszcza ściek ze związków organicznych.

✓ II strefa tlenowa- ściek podczyszczony dopływa do II strefy
tlenowej, gdzie następuje jego doczyszczenie.

✓ Ściek wypływa do ostatniej komory- osadnika wtórnego.



•Jak BioFicient działa?

ETAP III:

✓ Ściek oczyszczony trafia do osadnika wtórnego.

✓ Obumarła błona biologiczna jest raz na godzinę recyrkulowana
z osadnika wtórnego do wstępnego.

✓ Oczyszczony ściek wypływa do odbiornika (studnia chłonna,
tunele, rzeka, staw, strumień itp.).

II STREFA TLENOWA ZE 

ZŁOŻEM BIOLOGICZNYM

I STREFA TLENOWA ZE 

ZŁOŻEM BIOLOGICZNYM

DOSTĘP DO OSADNIKA WSTĘPNEGO

(STĄD RAZ W ROKU USUWAMY 

OSAD NADMIERNY)
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BioFicient

Zalety złóż biologicznych ruchomych

✓ Zwiększona odporność na złej jakości ściek.

✓ Stabilność procesów.

✓ Samooczyszczanie złóż. 

✓ Nie szczepimy osadem czynnym.

✓ Podwójny bioreaktor: zwiększona odporność na 

zmienny dopływ.



Zintegrowany układ napowietrzania

BioFicient



BioFicient

Pojedynczy właz to estetyczna instalacja. Zamykany na klucz właz to bezpieczeństwo.

Wzmocniona konstrukcja – klasa A15.
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Na co zwrócić uwagę przy wyborze?
Kingspan Environmental to 60 lat doświadczenia i ponad 250 tysięcy sprzedanych
urządzeń do oczyszczania ścieku, przy wyborze urządzenia zwróć uwagę na:

✓ Doświadczenie i fachowość firmy instalacyjnej- zapytaj o referencje

✓ Technologię- technologie wrażliwe na chemie domową oraz przerwy urlopowe będą 
miały słabą skuteczność i po krótkim czasie drenaż będzie zapchany- wybieraj 
rozwiązania oparte o złoża biologiczne

✓ Ilość stref napowietrzanych- conajmniej dwie gwarantują najlepszą skuteczność

✓ Wielkość osadnia wstępnego- gwarancja żadkiego wywozu osadu. Osadnik wstępny 
powinien mieć pojemność minimalną= ilość mieszkańców* 300l

✓ Eksploatacja- wybieraj rozwiązania bez konieczności stosowania biopreparatów,oraz 
szczepienia  bakteriami w celu rozruchu po przerwie

✓ Estetykę i bezpieczeństwo po instalacji- dmuchawa pod pokrywą w oczyszczalmi 
Bioficient powoduje brak dodatkowych skrzynek na działce, oraz zapewnia lepsze 
warunki pracy dla niej



Zaufaj doświadczeniu 

od projektu do realizacji

Twój lokalny instalator

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


