


Grupa Kingspan  

Fakty 

68+ 
oddziałów na całym świecie. 

43+ 
zakładów produkcyjnych. 

25+ 
biur sprzedaży. 

Kingspan Environmental oferuje szeroki wachlarz produktów i usług z zakresu ochrony 
środowiska, odnawialnej energii oraz systemów zarządzania wodą. 

Ameryka 
północna 

Europa Australia i Azja 



Kingspan Environmental – nasze marki 

ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU 
ZARZĄDZANIA WODĄ 

ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU 
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 

ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

.  
 

 

 



Kingspan Environmental 

Carrickmacross, Irlandia 

Portadown, Irlandia Północna 

Galway, Irlandia 
 

Rokietnica  k. Poznania,  Polska 

Rokietnica  k. Poznania,  Polska 



Kim jesteśmy? 
  
 
 
 
 

  

  Klargester funkcjonuje na rynku europejskim od ponad 50 lat, jako dostawca kompletnych i 
nowoczesnych rozwiązań wodno-ściekowych. Obecnie marka należy do Kingspan Environmental (oddziału 
Grupy Kingspan). 

       KingspanKlargester to marka o międzynarodowej renomie, która ma w swoim portfolio szereg 
innowacyjnych produktów. Potrzeby Klienta stanowią fundament procesu konstruowania naszych produktów. 
Bliski kontakt z rynkiem oraz śledzenie jego zmian leżą u podstaw tworzenia koncepcji produktu, wychodzącej 
naprzeciw oczekiwaniom zindywidualizowanego odbiorcy. Doświadczony zespół wykwalifikowanych inżynierów 
specjalizuje się w tworzeniu nowatorskich, niezawodnych i trwałych wyrobów. 

 
 1955 Powstanie firmy Klargester i rozpoczęcie produkcji osadników gnilnych 
 1974 Wprowadzenie pierwszej wersji BioDisc® 
 1983 Wprowadzenie do oferty nowej technologii produkcji dysków do BioDisc® 
 1993 Opatentowanie unikalnego systemu czerpakowego BioDisc® 
 1998 Wprowadzenie rewolucyjnego procesu produkcji osadników gnilnych Alpha 
 1998 Sprzedano 250 000 urządzeń na rynku europejskim 
 2005 BioDisc® uzyskał certyfikat zgodności z nowymi normami PN-EN:12566-3 
 201o Wprowadzenie nowej oczyszczalni EnviroSafe® 

 
 

 

 

     

 

 

 



 

 

Najważniejsze informacje: 

 

- W pełni biologiczna oczyszczalnia z raportem badań wykonanym w jednostkach 

notyfikowanych zgodnie z PN-EN:12566-3+A1:2009 (certyfikat CE),  

- Technologia: złoża fluidalne, 

- Typoszeregi: do 4 RLM (Q= 0,6m3/d),  

- 4 części: osadnik wstępny, dwie niezależne strefy oczyszczania tlenowego,   

osadnik wtórny, 

-   Zawracanie osadu nadmiernego, 

- Bardzo mocny zbiornik z PE, 

- Niskie koszty eksploatacji: moc sprężarki 45W, usuwanie osadów raz w roku, 

- Niewielkie gabaryty: tania i szybka instalacja. 
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OSADNIK WTÓRNY 

 

 

 

JEDNA Z DWÓCH STREF 

OCZYSZCZANIA TLENOWEGO 

 

ZIELONA POKRYWA Z 

TWORZYWA, MOCOWANA NA 

NIERDZEWNE ŚRUBY 

 

DOPŁYW ŚCIEKU 

 

ODPOWIETRZENIE 

 

SHAFT 

 

OSADNIK WSTĘPNY 

 

RECYLKULACJA OSADU 

 



 

Jak BioPura działa? 

 ETAP I: 

• Dopływ ścieku surowego 

• Uspokojony dopływ zwiększa skuteczność 

• Cięższe cząstki opadają na dno, lżejsze flotują 

na powierzchni 

• Sklarowany ściek przepływa do części oczyszczania tlenowego 

 

 

 



Produkt zgodny z PN-EN:12566-3+A1:2009 

 

 

 

Jak BioPura działa? 

 ETAP II: 

• I strefa tlenowa: dzięki tlenowi, który dostaje się przez dyfuzory na  

złoże z tworzywa, następuje rozwój błony biologicznej 

• Błona biologiczna- zespół bakterii tlenowych oczyszcza ściek 

ze związków organicznych 

• II strefa tlenowa: doczyszczenie ścieku w warunkach tlenowych 

 

 

 



 

Jak BioPura działa? 

 ETAP III: 

• Ściek oczyszczony trafia do osadnika wtórnego 

• Obumarła błona biologiczna jest cyklicznie recyrkulowana  

z osadnika wtórnego do wstępnego 

• Odpływ ścieku oczyszczonego do odbiornika (grunt, rzeka, staw, strumień itp.) 

 

 

 



 

Odpływ lewy lub prawy 



 

 

  Skuteczność oczyszczalni, jej elastyczność oraz odporność na działanie substancji chemicznych zawartych w ściekach 

dopływających do urządzenia z gospodarstwa domowego, zależą w głównej mierze od zastosowanej technologii. W oczyszczalni 

Biopura zastosowano technologię złóż fluidalnych (zanurzonych). Tu sercem urządzenia jest część oczyszczania tlenowego,  w której 

znajdują się polipropylenowe kształtki. To właśnie na nich, dzięki dostarczanemu tlenowi, rozwija się błona biologiczna, która 

konsumuje związki zawarte w ściekach prowadząc do jego oczyszczenia.  Nie występuje tu niebezpieczeństwo wypłukiwania 

kłaczków osadu czynnego do odbiornika, ponieważ kłaczki gromadzone są na złożu z kształtek tworząc kolonie.  

 

 

Dlaczego złoża fluidalne a nie osad czynny? 

Dlaczego dwie strefy biologiczne, a nie jedna? 

W oczyszczalni BioPura zastosowano dwie niezależne części 

biologiczne. Takie rozwiązanie zwiększa elastyczność pracy, 

dzięki czemu urządzenie pracuje stabilniej- zarówno przy 

czterech osobach, jak i mniejszej ilości.  

Przykład: obsługując dwie osoby błona wytwarza się głównie w 

I części oczyszczania tlenowego, obsługując cztery osoby już w 

obu. 

 



 



 



 



Najważniejsze zalety 
  
 
 
 
 

• Wysoka skuteczność oczyszczania potwierdzona certyfikatem CE;  

testy zgodne z PN-EN:12566-3+A1:2009. 

• Zbiornik: trwały, wykonany z odpornego na agresywne środowisko PE. 

• Niewielkie gabaryty: tania i szybka instalacja. 

• Technologia: efektywna technologia złóż fluidalnych. 

• Niskie koszty: małej mocy sprężarka, wywóz osadów raz w roku. 

• Regulacja: możliwość regulacji głębokości dopływu. 

• Zautomatyzowana praca. 

• Estetyka: jedna, zielona pokrywa. 

• 30 lat doświadczeń zaowocowało ponad 250 tyś. instalacji na terenie Europy. 

 




